




إن االســتثمار في التعليم يعني 
االســتثمار في سالم دائم وفي األمن 

الذي يســتحقه أبناؤنا من دون شك.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي

“

”



إن الموقع االســتراتيجي الذي تتميز 
به دبي كحلقة وصل بين الشــرق 

والغــرب جعل منهــا ِقبَلة للعقول 
والكفــاءات في كل المجاالت، 

وكذلــك طلبــة التعليم العالي من 
ــاء المنطقة والعالم. مختلف أنح

ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي 

“

”



رؤيــة محمد بن راشــد تعزز جاهزية دبي 
ــتقبل، وبقيادة حمدان بن  لريادةالمس

محمد تدخل دبــي مرحلة جديدة في 
ســباقها نحو الريادة. نحن حكومة تســتثمر 

في األفكار الرائــدة ولدينا الجرأة في 
لواقع. تحويلها 

ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي 

“

”
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من حلم أمة...
ب اهلل ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّ

ب اهلل ثراه األب المؤسس التحاد دولة اإلمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيَّ

صورة من األرشيف الوطني
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ولدت مدينة المستقبل...

دبي
مدينة المســتقبل، كانت ذات يوم مركــزًا لغواصي اللؤلؤ، واليوم هي بوابة تربط 

بين الشــرق والغرب، ومحور ومفتــرق طرق عالمي للعديد من الفرص.
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لتحقيق التميز في الرعاية 
الصحية وأكثر...

مدينة دبي الطبية
مدينــة دبــي الطبيــة هــي منطقــة حــرة، أسســها صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
لتصبــح وجهــًة عالميــًة للرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة ومركــزًا متكامــاًل للتميــز 
والتعليــم  الســريرية  العالجيــة  والخدمــات  الصحيــة  الرفاهيــة  خدمــات  فــي 

ــي واألبحــاث. الطب
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وتكامل التعليم والصحة...

مجمع محمد بن راشد األكاديمي الطبي 
مجمع أكاديمي متخصص يعزز مــن تكامل الصحة والتعليم.
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لتأهيل أخصائيي مستقبل الرعاية 
الصحية...

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 
الصحية

تأسســت الجامعة لتحقيق رؤية الخروج بنظام 
صّحي أكاديمي بحثي شــامل ومبتكر لخدمة دولة 

اإلمارات والعالم.



2223

وربط عقول الشرق والغرب... تأهيل أخصائيي مســتقبل الرعاية الصحية للنهوض بمســتوى الصحة 
في دولة اإلمــارات والمنطقة من خالل نظام صّحي أكاديمي 

شــامل يتبّنى االبتكار منهجًا، ويتفاعــل مع المتطلبات الوطنية 
ويواكب التطــورات العالمية لخدمة الفرد والمجتمع.
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وصناعة المستقبل...
تأسســت الجامعة بموجب القانون رقم )7( لسنة 2016 لتؤهل 

لتؤهل أخصائيي مســتقبل الرعاية الصحية لخدمة اإلنسانية.



قيادة مبنية 
على القيم
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مجلس أمناء الجامعة

رجاء  الدكتورة  سعادة 
القرق عيسى 

نائب رئيــس مجلس األمناء 

ســعادة الدكتور عبداهلل 
الكرم محمد 

مدير عــام هيئة المعرفة 
والتنمية البشــرية

األســتاذ الدكتور إيان جرير
مدير جامعة كوينز بلفاســت

 معالــي عبدالرحمن محمد
العويس

وزير الصحة ووقايــة المجتمع

الدكتور عامر أحمد شــريف
الجامعة  مدير 

ســعادة عبداهلل عبدالرحمن 
الشيباني

 األمين العام الســابق للمجلس 
التنفيــذي إلمارة دبي

األســتاذ الدكتور علوي 
علي الشيخ 

ائــب مدير الجامعة   ن
األكاديمية للشؤون 
ــد كلية الطب عمي

معالــي حميد محمد 
القطامي

 المدير العــام لهيئة الصحة
بدبي

جامعة محمد بن راشــد للطب والعلوم الصحية وطالبها هم شــركاء في بناء القدرات 
والكفــاءات الصحية وتعزيز الثقة فــي نظام الرعاية الصحية في الدولة.

“

”
ســمو الشيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم

الجامعة رئيس 
رئيــس مجلس األمناء
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 نظام صحي
 أكاديمي شامل

نهــدف إلــى إنشــاء نظــام صحــي أكاديمــي شــامل مــن خــال الشــراكات مــع 
هيئــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة والحكوميــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا.

االبتكار جزء ال يتجزأ من أهدافنا في الجامعة.

منــذ تأســيس الجامعــة برســالة النهــوض بمســتوى الصحــة فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة، 
مــن خــال نظــام صحــي أكاديمــي شــامل يتبنــى االبتــكار منهجــًا، ســعينا جاهديــن لتطويــر 
الشــركاء  التعــاون مــع  ــد  المجــاالت وتوطي العديــد مــن  تعليميــة فريــدة فــي  تجــارب 
األكاديمييــن واإلكلينيكييــن العالمييــن, لتعزيــز تجربــة طابنــا األكاديميــة وتحســين المخرجات 

ــة. الصحي

نظام صحي
 أكاديمي شامل 

األبحاث التعليم

الرعاية الصحية



رعاية 
المواهب
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كلية الطب

ــًا ليتماشــى  ــم إعــداده محلي يقــدم برنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة منهجــًا مبتكــرًا ت
التربيــة والتعليــم فــي دولــة  برنامجنــا معتمــد مــن وزارة  الوطنيــة.  مــع االحتياجــات 
ــة.  ــات الطــب مــن منظمــة الصحــة العالمي ــل العالمــي لكلي اإلمــارات ومــدرج فــي الدلي
ــة  ــا بمتابع ــب لدين ــي الط ــمح لخريج ــنوات يس ــت س ــدة س ــتمر لم ــذي يس ــج ال ــذا البرنام ه

ــًا. ــدة عالمي ــب الرائ ــات الط ــي كلي ــاص ف االختص

تــم تصميــم برنامجنــا لتعليــم وإلهــام طــاب الطــب ليصبحــوا علمــاًء وباحثيــن فــي مجاالتهم، 
ــى النهــوض بالطــب  ــون عل ــي اإلنســانية والتعاطــف، وقــادة يعمل ــون معان وأفــرادًاً يحمل

والعلــوم.

وفــي عــام 2020 وســعت كليــة الطــب مــن برامجهــا مــن خــال إضافــة برنامــج ماجســتير 
ــة الحيويــة. العلــوم فــي العلــوم الطبي

ــة  ــن الطلب ــى م ــة األول ــم بالدفع ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــوح للطلب ــج المفت ــب البرنام رح
فــي أغســطس 2020. وســيزود البرنامــج الطــاب بالمهــارات العمليــة فــي مجــال العلــوم 
ــس  ــدم، واألوميك ــوم المتق ــم الجين ــى عل ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــة م ــة الحيوي الطبي
وتحريــر الجينــوم وعلــم األحيــاء الخلــوي. وسيســتفيد الطــاب مــن الخبــرة البحثيــة الواســعة 
ــة  ــات الصحي ــة التحدي ــى معالج ــز عل ــاث ترك ــراء أبح ــي إج ــي ف ــي العالم ــا األكاديم لكادرن

ــم. ــة اإلمــارات والعال ــة فــي المناطــق ذات العــبء المرضــي المرتفــع فــي دول المحلي

ــدي  ــر النق ــزز التفكي ــة ويع ــى الطلب ــز عل ــرًا يرك ــًا مبتك ــب منهج ــة الط ــدم كلي تق
ــي. ــث العلم ــة البح وثقاف
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 كلية حمدان بن محمد لطب 
األسنان

ــي  ــفى دب ــنان ومستش ــب األس ــد لط ــن محم ــدان ب ــة حم ــت كلي ــة، أطلق ــا المختلف ي ــات العل ــج الدراس ــب برام ــى جان إل
ــب  ــي ط ــج لخريج ــيتيح البرنام ــي. س ــي دب ــه ف ــن نوع ــو األول  م ــهرًا، ه ــه 12 ش ــنان مدت ــب األس ــًا لط ــًا تدريب ــنان برنامج لألس
األســنان الجــدد فرصــة اكتســاب خبــرات تعليميــة وعمليــة فريــدة مرتكــزة علــى المرضــى. يشــمل البرنامــج علــى التدريــب تحــت 
إشــراف أخصائيــي طــب األســنان فــي تخصصــات عــاج جــذور األســنان، وتقويــم األســنان، وطــب أســنان األطفــال، وجراحــة اللثة، 

ــن. واالســتعاضات الســنية، وجراحــة الفــم والفكي

تدعم كلية حمدان بن محمد لطب األســنان مجتمــع دولة اإلمارات من خال تقديم تعليم 
وخدمات طب األسنان عالية الجودة. 

يمــارس جميــع طــاب الدراســات العليــا لدينــا تدريبهــم فــي مستشــفى دبــي لألســنان، شــريك الجامعــة اإلكلينيكــي 
ــر  ــي ويوف ــي دب ــنان ف ــفى أس ــر مستش ــو أكب ــنان، وه ــب األس ــد لط ــن محم ــدان ب ــة حم ــي لكلي ــفى التعليم والمستش

ــدة. ــنان المعق ــاالت األس ــي لح ــز مرجع ــل كمرك ــنان ويعم ــة باألس ــر العناي ــى معايي أعل

  

ــال  ــنان األطف ــب أس ــنان وط ــذور األس ــاج ج ــنية وع ــتعاضات الس ــي االس ــنان ف ــا فــي طــب األس ــا للدراســات العلي برامجن
ــدة مــن قبــل جميــع الهيئــات الصحيــة  ــنان، هــي البرامــج الوحيــدة فــي دولــة اإلمــارات المعتم ــم األس ــة وتقوي ــوم اللث وعل
ــر  ــع معايي ــج م ــق البرام ــم. تتواف ــور تخرجه ــنان ف ــب األس ــي ط ــن ف ــوا أخصائيي ــأن يصبح ــا ب ــمح لخريجين ــا يس ــة مم ــي الدول ف

التدريــب التــي تســمح بخــوض امتحانــات عضويــة الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إدنبــرة وأيرلنــدا.
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كلية التمريض والقبالة

الدراســات  برامــج  لتوفيــر مجموعــة مــن  التمريــض والقبالــة  الجامعــة كليــة  أطلقــت 
ــة,   ــة والعلمي ي ــطة البحث ــدورات واألنش ــن ال ــة م ــة متكامل ــم مجموع ــي تض ــا الت العلي
انســجامًا مــع رؤيتهــا الهادفــة إلــى النهــوض بمســتوى الصحــة فــي دولــة اإلمــارات 
والمنطقــة. ويعــد ماجســتير العلــوم فــي تمريــض القلــب و واألوعيــة الدمويــة وماجســتير  
ــي  ــم العال ــرص التعلي ــر ف ــيين لتوفي ــن أساس ــال متطلبي ــض األطف ــي تمري ــوم ف العل
ــة  الوظيفي مهاراتهــم  لتعزيــز  والمســتقبليين  الحالييــن  والممرضــات  للممرضيــن 

والســريرية وتعليمهــم المســتمر.

تحتــوي البرامــج علــى مكــون دولــي يتضمــن وحــدات تخصصيــة وأساســية يقدمهــا 
أكاديميــون مــن جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة وجامعــة كوينــز 
ــا  ــة الدراســات العلي ــة أول دفعــة مــن طلب بلفاســت، شــريكنا األكاديمــي. اســتقبلت الكلي

فــي التمريــض فــي أغســطس 2020.

ــز  ــة كوين ــع جامع ــراكة م ــة، بالش ــي الجامع ــة ف ــض والقبال ــة التمري ــا كلي أطلقن
بلفاســت البريطانيــة، لدعــم وتعزيــز ممارســة التمريــض فــي دولــة اإلمــارات 

والمنطقــة.
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 تأسيس متعلمين 
مدى الحياة

اإلحصائيات حتى أغسطس 2020



4243

72 Dental Specialist Graduates

102 خريجًا متخصصًا في طب األسنان منهم 60 % من مواطني دولة اإلمارات.  
خرجت الجامعة 102 أخصائيا في طب األسنان من كلية حمدان بن محمد لطب األسنان.خريجونا يعملون حاليًا في العديد من الهيئات الحكومية والخاصة في 

الدولة وخارجها. ويشكل المواطنون منهم نسبة %60.
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ــًا.  ــا فكري ــراء طلبتن ــدف إث ــك به ــاث، وذل ــى األبح ــم عل ــم قائ ــي التعلي ــه ف ــذي نتبع ــج ال النه
ــة مهــارات  نقــدم لطلبتنــا بيئــة تمكنهــم مــن أن يصبحــوا واثقيــن ومبدعيــن ومرنيــن، مــع تنمي

التفكيــر النقــدي وحــل المشــكات لديهــم.

يبــدأ طلبــة الطــب فــي الجامعــة فــي تعلــم أســس البحــث العلمــي مبكــرًا كجــزء مهــم مــن 
ــذ  ــا وتنفي ــرق تصميمه ــاث وط ــات األبح ــى منهجي ــم عل ــذي يطلعه ــي، وال ــم الدراس منهجه
ــة  ــوم الطبي ــج العل رنام ــي ب ــا ف ي ــات العل ــاب الدراس ــم ط ــا يتعل المشــروع البحثــي. بينم
ــة  ــات الرعاي ــول لتحدي ــاد حل ــى إيج ــج عل برنام ــز ال ــاث. ويرك ــات األبح ي ــدث تقن ــة أح الحيوي

ــًا. ــًا وعالمي ي ــة محل الصحي

تقــدم كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب األســنان برامــج تخصصيــة فــي طــب األســنان معتــرف 
ــب  ــري والتدري ــم النظ ي ــن التعل ــع بي ــة وتجم ــى الطلب ــج عل ــذه البرام ــز ه ــًا. ترتك ــا دولي به
ــب األســنان لمســتقبله التخصصــي. ــي المتقــدم المصمــم إلعــداد طبي ــي والبحث اإلكلينيك

ــي  ــاث، والت ــى األبح ــة عل ــض القائم ــة التمري ــة ممارس ال ــض والقب ــة التمري ي ــم كل وتدع
ــى  ــزام باالعتمــاد عل ت ــرة الســريرية واالل ــة والخب ــة المنهجي ــى المراقب ــز عل ــب التركي تتطل

ــة. ــراءات التمريضي ــكام واإلج ــم األح ــع لدع ــة والمراج األدل

 تعليم مبني على
األبحاث

نعتمــد علــى البيانــات الستكشــاف وتطويــر مهــارات الطــاب مــن خــال بيئــة 
معــززة باألدلــة.
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طلبة حول العالم

ــح  ــا برنام ــا لطابن ــتمر، وفرن ــم المس ــة التعلي ــز ثقاف ــى تعزي ــًا عل حرص
التدريــب الصيفــي بهــدف تطويــر مهاراتهــم خــارج قاعــات الدراســة. 
ويوفــر برنامجنــا تجــارب عمــل وتعلــم مهمــة مــن خــال تقديــم فــرص 
ــاب  ــل الط ــم. ويحص ــول العال ــاب ح ــة للط ــة وتطوعي ــة وطبي بحثي
علــى فرصــة للتفاعــل مــع قــادة األبحــاث والعلــوم الصحيــة وكذلــك 

ــًا. ــًا وعالمي التعامــل مــع المرضــى محلي

فــي  التدريــب  فرصــة  علــى  لدينــا  الطــب  طلبــة  يحصــل 
مؤسســات صحيــة وأكاديميــة ومراكــز أبحــاث عالميــة مــن 

الصيفــي.  التدريــب  برنامــج  خــال 

 دولة  مركزًا

الواليات 
المتحدة 

األمريكية 

اإلمارات العربية 
كوبا  المتحدة

كندا

إيطاليا

النمسا

األردن

سوريا

إيران

أستراليا

أيسلندا

نيجيريا

مصر

المملكة 
المتحدة

جنوب إفريقيا

كوريا 
الجنوبية    
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العاقــة الوثيقــة بيــن الــكادر األكاديمــي فــي جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم 
ــت  ــا قدم ــزة. كم ــة متمي ــًا ورعاي ــتقبااًل حاف ــن اس ــرت لكولي ــا وف ــة هافان ــة وجامع الصحي
لهــا فرصــة قيمــة للعمــل والتعلــم مــن خــال حــاالت طبيــة واقعيــة فــي أقســام الجراحــة 

ــون. العامــة وزراعــة األعضــاء وجراحــة القول

ــه يوفــر  ــاء المســتقبل، كمــا أن ــة ألطب ــة اكتســاب المهــارات اإلدراي يعكــس البرنامــج أهمي
ــة لــكل طالــب. ــًا يعــزز مــن المهــارات الفردي أساســًا قوي

كوليــن ماكولــي، الطالبــة فــي الســنة الخامســة مــن كليــة الطــب، هــي واحــدة 
مــن أوائــل الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي برنامــج الجامعــة للتدريــب الصيفــي، حيــث 
ــا  ــة هافان ــي جامع ــراس ف ــوس أميجي ــفى هيرمان ــي مستش ــابيع ف ــت 4 أس قض

فــي كوبــا.

 من دبي إلى كوبا
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ــراء والعمــل فــي مجــال البحــث  ــد مــن الخب ــة فرصــة التواصــل مــع العدي ــاح البرنامــج آلي أت
ــم نشــر أول  ــًا. ومــن خــال هــذه الفرصــة ت ــة مرموقــة عالمي العلمــي فــي مؤسســة صحي

ــة. ــك العالمي ــو كلين ــن الجامعــة وماي بحــث علمــي مشــترك بي

ــي  ــابيع ف ــب، 6 أس ــة الط ــن كلي ــة م ــي الخامس ــة ف ــرس، الطالب ــة أخ ــت آي قض
ــي. ــب الصيف ــة للتدري ــج الجامع ــن برنام ــك ضم ــو كلين ماي

 من الجامعة إلى مايو
كلينك العالمية

“

”

مثــل هذه التجارب علمتني مــا هو المطلوب في مجال الطب في 
الوقــت الراهن، وماهي التحديات في األفق.

 آية أخرس
طب طالبة 
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ائــب مديــر الجامعة  عضــو فــي مجلــس علمــاء اإلمــارات، ون
ــة الطــب.  ي ــد المؤســس لكل ــة والعمي للشــؤون األكاديمي
وباحــث  طبيــب  علــي  الشــيخ  علــوي  الدكتــور  األســتاذ 
ــي  ــاء ف ــن األطب ــة م ــن قل ــد م ــو واح ــز، و ه ــي متمي إمارات
المنطقــة الحاصليــن علــى البــورد األمريكــي فــي ثــاث 

ــة. ــات طبي تخصص

ــب  ائ ــب ن ــًا منص ــغل أيض ــن يش ــد بقاعي ــور زي ــتاذ الدكت األس
ــة، وكان قــد شــغل  ي الدول للعاقــات  الجامعــة  مديــر 
ســابقًا منصــب عميــد كليــة طــب األســنان ونائــب رئيــس 
الجامعــة األردنيــة لشــؤون الكليــات العلميــة. وحصلــت كلية 
 QS( طــب األســنان تحــت قيادتــه علــى 3 نجــوم فــي تقييــم
مســتوى  علــى  عالميــًا   142 والرتبــة  العالمــي   )STARS

ــنان. ــب األس ــات ط كلي

ــل  ــر التدوي ــي، مدي ــن جورمل ــور كيفي ــتاذ الدكت كان األس
ــز  ن كوي جامعــة  فــي  الــة  والقب التمريــض  ــة  ي كل فــي 
األســتاذ  ــع  يتمت المتحــدة.  المملكــة  فــي  بلفاســت 
ــم  ــر وتقدي ــي تطوي ــعة ف ــرة واس ــي بخب ــور جورمل الدكت
ــة، والحوكمة،  ــات التنظيمي ب ــية، والمتطل المناهج الدراس
ــات ضمــان الجــودة فــي مراحــل مــا قبــل ومــا  وعملي
ــًا  ــو أيض ــو عض ــض. وه ــج التمري ــي مناه ــجيل ف ــد التس بع
ــة للمعهــد  ي ــة البريطان ي ــذ الوطن فــي مجموعــة التنفي
ــن  ــدد م ــب ع ــى جان ــة، إل ــودة الرعاي ــة وج ــي للصح الوطن
وتجــارب  والجــودة  والســامة  السياســات  مجموعــات 

المرضــى.

ينصــب تركيزنــا علــى جــذب الكفــاءات مــن جميــع أنحــاء العالــم للعمــل لدينــا، ورعايــة 
وتمكيــن هــذه الكفــاءات للخــروج بمزيــد مــن األفــكار المبتكــرة.

 االستثمار في
الموارد البشرية

بقاعينعلوي الشــيخ علي  جورمليزيد  كيفين 
نائــب مدير الجامعة للشــؤون األكاديمية 

ــس لكلية الطب العميد المؤس
أســتاذ طب القلب والشرايين

عميــد كلية حمدان بن محمد لطب األســنان
أســتاذ جراحة الفم والوجه والفكين

ــة التمريض والقبالة ي عميد كل
ــة  ــن وكــوادر أكاديمي ــم مــن خــال موظفي ــز التعلي تضمــن الجامعــة جــودة وتمي

ــة. ــاءة عالي ذات كف
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 شراكة أكاديمية
استثنائية

عقدنــا شــراكة أكاديميــة مــع جامعــة كوينــز بلفاســت، واحــدة مــن جامعــات 
.2015 ينايــر   27 الرائــدة فــي مجــال األبحــاث فــي  المتحــدة  المملكــة 

ــا فــي مجــاالت عديــدة  ــزداد قــوة مــن خــال تعاونن ــز بلفاســت ت شــراكتنا مــع جامعــة كوين
ــة  ــة، واســتقطاب أســاتذة زائريــن بشــكل منتظــم، وعملي ــل ضمــان جــودة المناهــج الطبي مث
ــع  نا م ــراكت ــعت ش المقابــات المصغــرة المتعــددة ومنهجيــة القبــول فــي الجامعــة. وتوس

ــة. ــي الجامع ــة ف ال ــض والقب ــة التمري ي ــر كل ــمل تطوي ــت لتش ــز بلفاس ن ــة كوي جامع

ــة  ــي المملك ــات ف ــى 10 جامع ــن أعل ــة ضم ــة متقدم ــت مرتب ــز بلفاس ــة كوين ــل جامع تحت
ــث األبحــاث ومــن خــال كادرهــا األكاديمــي العالمــي الرائــد، نعمــل معــًا  ــن حي المتحــدة م

ــر عالمــي فــي الرعايــة الصحيــة. لتمهيــد الطريــق نحــو تأثي
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منهجية مبتكرة 
الختيار الطلبة
األولى مــن نوعها في الدولة، نقوم بإجراء مقابات 

شــخصية مصغرة أثناء عملية اختيار طلبة الطب وطاب 
الدراسات العليا في طب األسنان.

اختيــار  وســيلة  المصغــرة  الشــخصية  المقابــات  تعــد 
ــة.  ــات الدولي ــل الممارس ــى أفض ــاء عل ــاب بن ــرة للط مبتك
ــم، باإلضافــة  ــى جدارته ــاء عل ن ــار الطــاب ب ــم اختي حيــث يت
ــة،  ي إلــى األداء األكاديمــي للطــاب فــي المدرســة أو الكل
ــة، ويتــم تقييمهــم بنــاء علــى الصفــات  بطريقــة مجهول
ــدي  ــر النق ــل والتفكي ــج والتواص ــل النض ــة مث ــر األكاديمي غي
والتعاطــف وغيرهــا مــن المهــارات األخــرى الازمــة لتدريــب 

ــة. ــة الصحي ــتقبل الرعاي ــي مس أخصائي

 تدريب إكلينيكي
مبكر

ــا المبتكــرة يتمكــن طــاب الطــب ابتــداء  مــن خــال مناهجن
مــن الســنة األولــى مــن خــوض تجربــة التدريــب والعمــل 
فــي مؤسســات األبحــاث والرعايــة الصحيــة. تــم تصميــم 
لبنــاء معرفــة ومهــارات  قــوي  أســاس  البرنامــج إلنشــاء 
ــة  ــي الرعاي ــن أخصائي ــم م ــبكة معارفه ــز ش ــاب، وتعزي الط

الصحيــة وتوســيع منظورهــم كطــاب للطــب.

كمــا يســمح لهــم البرنامــج بممارســة مــا تعلمــوه في الســنة 
األولــى مــن كليــة الطــب وإعدادهــم للحــاالت الطبيــة فــي 

الواقــع فــي المرحلــة اإلكلينيكيــة.

 يتمكن طلبة الطــب لدينا من تجربة النظام الصحي 
بشــكل مبكر منذ السنة الدراسية األولى. 
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محور للمعرفة

نوفــر لطابنــا الحلــول التقنيــة والمــوارد التعليميــة إلثــراء خبراتهــم 
ــة المتطــورة مصممــة  ــة. هــذه المــوارد التعليمي ومســيرتهم األكاديمي
أيضــا لتلبــي احتياجــات المجتمــع مــن خــال فعاليــات علميــة متعــددة 
تجــري فــي حرمنــا الجامعــي، والتــي يقدمهــا نخبــة مــن األكاديمييــن 
وخبــراء الرعايــة الصحيــة، ممــا يســمح للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس 

ــم. ــة لديه ــة الصحي ــارف الرعاي ــبكة مع ــيع ش بتوس
مكتبة آل مكتوم الطبية

مكتبة مخصصة لموارد الرعاية الصحية
مركز خلف أحمــد الحبتور للمحاكاة الطبية

أكبر مركــز للمحاكاة الطبية في دبي
مختبر المهارات الجراحية

مختبر متعدد االســتخدامات للتشــريح والمهارات الجراحية، األول من نوعه في دبي

ــوظ  ــكل ملح ــة بش ــتضيفها الجامع ــي تس ــات الت ازدادت الفعالي
شــركائنا  مــع  بالتعــاون  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  فــي 
عالمًيــا  محــورًا  الجامعــة  يجعــل  ممــا  والدولييــن  المحلييــن 

. فــة للمعر

1,700+117,000+ ساعة تطوير مهني مستمرمشاركًافعالية
“

”

“

”
2,500+

اإلحصائيات حتى أغسطس 2020
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ــن  ــة الجراحي ــاد كلي ــى اعتم ــة عل ــوم الصحي ــب والعل ــد للط ــن راش ــد ب ــة محم ــت جامع حصل
ــة  ــة تعليمي ــه لمؤسس ــن نوع ــاد األول م ــو االعتم ــامل، وه ــي ش ــد تعليم ــة كمعه األمريكي
فــي اإلمــارات، والثانــي فــي المنطقــة بعــد جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس

هــدف االعتمــاد هــو تعزيــز أهميــة ســامة المرضــى باســتخدام المحــاكاة، وتطويــر أســاليب 
وتقنيــات تعليــم جديــدة، وتحديــد أفضــل الممارســات، وتعزيــز البحــث والتعــاون بيــن المعاهــد 

المعتمــدة.

 أول معهد تعليمي شامل في
دولة اإلمارات

اعتمــاد الجامعــة مــن قبــل أكبــر مؤسســة للجراحيــن هــي شــهادة علــى قيــم 
والتواصــل.  للتميــز  الجامعــة 

Accredited Education Institute
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ــن راشــد للطــب  ــة االعتمــاد لجامعــة محمــد ب ــة الســعودية للتخصصــات الصحي منحــت الهيئ
ــة المتطــورة وشــراكاتها االســتراتيجية مــع مؤسســات  ــة لمرافقهــا التعليمي ــوم الصحي والعل
رعايــة صحيــة دوليــة بــارزة وكادرهــا األكاديمــي المتميــز. يضــع االعتمــاد المؤسســي الكامــل 
ــل  ــي الكام ــاد المؤسس ــال االعتم ــي تن ــة الت ــات الصحي ــن المؤسس ــن ٪10 م ــة ضم الجامع

علــى مســتوى العالــم.

يهــدف االعتمــاد المؤسســي مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة إلــى تســخير 
ــة والســريرية بالمراكــز التدريبيــة ألغــراض التدريــب فــي  ــة والتعليمي ــات اإلداري كافــة اإلمكان
ــا الصحيــة المهنيــة التــي تشــرف عليهــا الهيئــة، ممــا ينتــج عنــه توفيــر  برامــج الدراســات العلي

بيئــة تعليميــة متميــزة للمدربيــن والمتدربيــن مبنيــة علــى أســس التعليــم الصحــي.

االعتماد المؤسسي الكامل
ــة ضمــن 10% مــن المؤسســات  ــوم الصحي ــن راشــد للطــب والعل جامعــة محمــد ب
الســعودية  الهيئــة  مــن  الكامــل  المؤسســي  االعتمــاد  تنــال  التــي  الصحيــة 

الصحيــة. للتخصصــات 
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للترخيــص  المخاطــر  قيــاس  علــى  مبنيــًا  تقييمــًا  األكاديمــي  االعتمــاد  هيئــة  تســتخدم 
األكاديمــي.  واالعتمــاد  المؤسســي 

ــي  ــي ف ــاد األكاديم ــي واالعتم ــص المؤسس ــر الترخي ــع معايي ــم م ــق التقيي ــى تواف ــاًء عل بن
25 جانبــًا رئيســيًا وتقييــم 5 أبعــاد للمخاطــر فــي المجــال االســتراتيجي والتنظيمــي والمالــي 
ــى أنهــا منخفضــة الخطــورة )مؤسســة ذات  ــم الجامعــة عل ــم تقيي ــي، ت والتعليمــي والدول

ثقــة عاليــة(.

الترخيــص  معاييــر  متطلبــات  تلبيــة  علــى  قدرتهــا  فــي  عاليــة  ثقــة  الجامعــة  أظهــرت 
.2019 األكاديمــي  واالعتمــاد  المؤسســي 

مؤسسة منخفضة الخطورة 
)ذات ثقة عالية(

فــي  والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  التابعــة  األكاديمــي  االعتمــاد  هيئــة  اعتمــدت 
ــة كمؤسســة منخفضــة  ــوم الصحي ــن راشــد للطــب والعل ــة جامعــة محمــد ب الدول

الخطــورة وذات ثقــة عاليــة.
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uni-facilities5-star

Facilities

uni-arts_and_culture5-star

Arts And Culture

ــى  ــور عل ــث والمتط ــة الحدي ــوم الصحي ــب والعل ــد للط ــن راش ــد ب ــة محم ــرم جامع ــل ح حص
ــة  ــي طلب ــرم الجامع ــدم الح ــات. ويخ ارز للجامع ــت ــو إس س ــن كي ــوم م ــة نج ــم خمس تقيي
ــن  ــع ككل م ــة والمجتم ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــا ف ــات العلي ــة الدراس ــوس وطلب البكالوري
خــال مركــز المحــاكاة، الــذي يعتبــر األكبــر فــي دبــي، ومختبــرات الجامعــة البحثيــة ومكتبــة 

ــي. ــع الطب ــات المجتم ــًا احتياج ــي أيض ــي تلب ــة الت ــوم الطبي آل مكت

ــن المؤسســات التعليميــة ويحــدد  ــم يوفــر نظــرة شــاملة ع ارز هــو نظــام تقيي ــت ــو إس س كي
الخريجيــن  وتوظيــف  المرافــق  مثــل  فــي مجــاالت معينــة  تصنيفــًا  األعلــى  الجامعــات 

المجتمعيــة والشــمولية. والمســؤولية 

تقييم كيو إس ستارز للجامعة
نالــت جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة علــى تقييــم خمــس 
نجــوم للمرافــق والفنــون والثقافــة مــن تقييــم كيــو إس ســتارز للجامعــات.

المرافق

الفنون والثقافة
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التواصــل  لوســائل  والفعــال  اآلمــن  االســتخدام  لتعزيــز  عقــدت  التــي  القمــة،  تهــدف 
االجتماعــي، إلــى تشــجيع المستشــفيات والعامليــن فــي القطــاع الصحــي علــى اســتخدام 

وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل أفضــل.

تضمنــت القمــة مؤتمــرًا لمــدة يوميــن شــارك فيــه العديــد مــن المتحدثين مــن دولــة اإلمارات 
باإلضافــة إلــى خبــراء مــن المملكــة العربيــة الســعودية وأيرلنــدا ونيوزيلنــدا والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، وورشــة عمــل اختياريــة قبــل المؤتمــر يطلــق عليهــا برنامــج اإلقامــة فــي 
ــاعدة  ــي المس ــن ف ــارات للراغبي ــًا واستش ــًا متقدم ــدم تدريب ــي تق ــي، والت ــل االجتماع التواص

ــة فــي تطبيــق أدوات التواصــل االجتماعــي فــي مجــال عملهــم. العملي

 قمة مايو كلينيك األولى
 في الشرق األوسط للتواصل

االجتماعي في الرعاية الصحية
للتواصــل  األوســط  الشــرق  فــي  قمــة  أول  العالميــة  كلينيــك  مايــو  عقــدت 
االجتماعــي فــي الرعايــة الصحيــة فــي جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم 

الصحيــة بالتعــاون مــع الجامعــة والمستشــفى األمريكــي بدبــي.
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ــامة  ــين س ــة بتحس ــل، ملتزم ــدة بالكام ــة معتم ــة طبي ــة وتدريبي ــأة تعليمي ــز منش ــد المرك يع
المرضــى مــن خــال تقديــم دورات قائمــة علــى المحــاكاة الطبيــة تبــدأ مــن تســجيل المريــض 

حتــى خروجــه مــن المستشــفى.

المركــز الــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي دبــي، يمتــد علــى مســاحة تزيــد عــن 42.000 قــدم 
مربــع وهــو مصمــم لتقديــم الدعــم فــي التعليــم وتطويــر المهــارات فــي رعايــة المرضــى من 

خــال تقديــم بيئــة مستشــفى واقعيــة ومختبــر للمهــارات اإلكلينيكيــة.

 مركز خلف أحمد الحبتور
للمحاكاة الطبية

حصــل مركــز خلــف أحمــد الحبتــور للمحــاكاة الطبيــة، أحــد المــوارد التعليميــة 
ــي  ــاكاة ف ــة المح ــن جمعي ــل م ــراف الكام ــى االعت ــة، عل ــي الجامع ــة ف المتقدم

الرعايــة الصحيــة فــي 6 مــارس 2019.
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ميديكلينك الشرق األوسط

التواصــل واحــدة مــن قيمنــا األساســية، فنحــن نؤمــن بتكويــن شــراكات مــع 
ــد  ــا وتزي ــرات طــاب الطــب لدين ــري خب ــة ُتث ــة والتعليمي ــات الصحي المراكــز والهيئ

مــن شــبكة معرفتهــم فــي الرعايــة الصحيــة.

ــذه  ــدف ه ــي، وته ــم اإلكلينيك ــة للتعلي ــريك الجامع ــي ش ــط ه ــرق األوس ــك الش ميديكليني
الشــراكة إلــى تعزيــز التعليــم الطبــي، واســتكمال منهــج الجامعــة المبتكــر مــن خــال تزويــد 

ــة. ــة إكلنيكي طــاب الطــب بفــرص تدريبي

العمــل معــًا بهذه الطريقة يمكننا من دعم رؤية دولة اإلمــارات البعيدة المدى لتدريب الجيل 
القــادم من األطباء والعاملين في المجال الطبي لمواجهــة التحديات التي يفرضها التطور 

المتســارع في مجال الرعاية الصحية.

“

”
د. ليون دي بريز 

ك  ي ن ي ل ك دي ي ــن الجامعة وم العميد المشــارك في الشــراكة األكاديمية بي
ط  رق األوس ش ــر الطبــي لميديكلينك ال والمدي
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تعزيز التعليم الطبي

فــي  رئيســيًا  دورًا  اإلمــارات  دولــة  فــي  المتخصصــة  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  يلعــب 
ا  ن ــركائ ــع ش ــاون م ــا بالتع ــدف، قمن ــذا اله ــق ه ــة. لتحقي ــال المقبل ــة األجي ــة ورفاهي صح
اإلكلينيكييــن، مستشــفى الجليلــة التخصصــي لألطفــال، بإنشــاء برامــج دراســات عليــا 
فــي الطــب، معتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة، لتعزيــز التعليــم والتدريــب 
ــي  ــة ف ــال وبرنامــج الزمال ــب األطف ــي ط ــة ف المهنــي لألطبــاء. وسيســاعد برنامــج اإلقام
ــال  ــة لألطف ــفى الجليل ــا مستش ــذان يقدمهم ــن, الل ــال واليافعي ــي لألطف ــب النفس الط
ــة  ــي دول ــة ف ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف ــدد المتخصصي ــراء ع ــي إث ــة، ف ــع الجامع ــاون م بالتع

اإلمــارات وخارجهــا.

ــدأ  ــث ب ــام 2020 حي ــي ع ــال ف ــة لألطف ل ــفى الجلي ــع مستش نا م ــراكت ــعت ش وتوس
ــفى. ــي المستش ــريري ف ــم الس ــب تدريبه ــة الط ي ــي كل ــا ف ن ت ب طل

توفيــر مســارات  لضمــان  الطــب  فــي  العليــا  الدراســات  برامــج  بإنشــاء  قمنــا 
المســتقبل. ألطبــاء  التخصــص 

نفكر باألجيال
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي

“

”
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إعداد الجيل القادم من 
أطباء العيون

أبرمــت جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة اتفاقيــة شــراكة مــع مستشــفى 
مورفيلــدز دبــي للعيــون الشــهير بهــدف االرتقــاء بمســتوى جــودة التعليــم والتدريــب فــي 
ــد  ــب وتزوي ــة الط ــاج كلي ــن منه ــيا ضم ــزءًا أساس ــر ج ــذي يعتب ــون، وال ــّب العي ــص ط تخّص

ــفى.  ــي المستش ــي ف ــب إكلينيك ــة بتدري الطلب

بموجــب هــذه الشــراكة يتولــى مستشــفى مورفيلــدز دبــي للعيــون تصميــم مخطــط 
ــة ذات  ــة بالمــواد التعليمي ــد الطلب ــون، وتزوي تعليمــي ســنوي يغطــي موضــوع طــب العي

ــه. ــج بأكمل ــى البرنام ــراف عل ــة واإلش الصل

ســيوفر التدريــب اإلكلينيكــي الــذي يقدمــه المستشــفى فرصــة لطلبــة الجامعــة لمرافقــة 
متخصصــي طــب العيــون عــن قــرب أثنــاء مزاولتهــم لعملهــم، ممــا يرتقــي بتجربتهــم 

ــة. ــم العملي ــزز خبرته ــة، ويع التعليمي

ــة شــراكة مــع  ــة توقــع اتفاقي ــوم الصحي ــن راشــد للطــب والعل جامعــة محمــد ب
ــون ــب العي ــاج ط ــزًا لمنه ــون تعزي ــي للعي ــدز دب ــفى مورفيل مستش
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العبيدلي عبداهللمريم  القرقاوي ســميرة حاجي جامامصطفى  المنصوري هند  علي فاطمــة العبيدلي حياة  العناتي هديسة  ناراينان جنا  مي عبد السام أموج  العوضي  موزة آل علي  هند 
الرئيس الرئيس السر نائب  ير أمين  األنشطة السكرت رئيس 

والفعاليات  
األنشطة  رئيس 

والفعاليات 
األندية  األندية رئيس  مفوض مفوض  رئيس  سعادة  رئيس 

لطلبة   ا
اإلعام  رئيس 

والتواصل 

مــجــلــس الــطــلــبــة
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واحدة من أجمل األشــياء في الجامعة هي 
ــودة لدى الطلبة،  الروح اإليجابية الموج

فنحن كأســرة واحدة كبيرة.

“

”



االبتكار والتأثير
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األبحاث ذات األثر

األبحاث المنشورة في أعلى %10 
من المجات العلمية*

التعاون الدولي

%67.1%3.5

الجامعة الجامعة  المتوسطالجامعة
المحلي

 المتوسط
المحلي

 المتوسط
المحلي

التعاون األكاديمي 
مع الشركات

نشــرت الجامعة منذ تأسيســها، أكثر من 470 بحثًا في دوريات علمية محّكمة عالميًا  في مجاالت الطب وطب األســنان، 
في موضوعات مختلفة منها علــم الجينات وصحة المجتمع.

%23.8

ر العام للجامعة في األبحاث المتوســط المحلي من حيث التأثير والجودة في العديد من المؤشــرات. تجاوز أداؤنا واألث

تــم الحصــول علــى النســب واألرقام من موقع ســكوبس SCOPUS، أكبر قاعــدة بيانات لألبحاث والمراجعــات: المجات العلميــة والكتب والمؤتمرات.

كعلمــاء إكلينيكيين، نحن نعمل بال كلل إليجاد *ســيماكو لتصنيف المجــالت العلمية والدول
حلول لألمراض السائدة.

“

”
علوي الشــيخ علي

ــة العميد المؤســس لكلية الطب ائــب مدير الجامعة للشــؤون األكاديمي ن

%82.8%23.2%10.0
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الباحثــون فــي الجامعــة معروفــون فــي تخصصاتهــم فــي الطــب والعلــوم الطبيــة 
ــاركتهم  ــم ومش ــال أبحاثه ــن خ ــي م ــع العلم ــي المجتم ــع ف ــت شاس ــم صي ــة، وله الحيوي

فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة وغيرهــا مــن األنشــطة العلميــة.

فــي فبرايــر 2018، احتفلنــا بنشــر أول 100 بحــث علمــي محكــم خــال ســنتين منــذ تأســيس 
الجامعة.

فــرص البحــث والــدورات التدريبيــة المتاحــة لطابنــا تهــدف إلعــداد الجيــل القــادم مــن 
العلمــاء الباحثيــن الذيــن سيشــاركون فــي النهضــة العلميــة واالكتشــافات.

نعمــل علــى تطويــر حلــول شــاملة للتحديــات المحليــة لدعــم التطــور االقتصــادي 
مــن خــال األبحــاث.

تمكين األبحاث

نريد أن نجعل اإلمارات مركزًا للعلوم المتقدمة، ووجهة 
للعلماء والمبدعين الذين نرحب بإسهاماتهم وشراكتهم معنا 

في صناعة مستقبل أفضل للناس.
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي

“

”
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ســجلنا بنجــاح تسلســل الجينــوم الكامــل، األول مــن نوعــه فــي اإلمــارات، لطفــل إماراتــي 
مصــاب باضطــراب طيــف التوحــد، كجــزء مــن بحــث مشــترك مــع برنامــج التوحــد فــي 

مستشــفى الجليلــة التخصصــي لألطفــال. 

نقــوم حاليــًا بإنشــاء بنيــة تحتيــة إلجــراء تسلســل الجينــوم بهــدف تحديــد الطفــرات الجديــدة 
والمعروفــة فــي الجينــات. 

مصــاب  إماراتــي  لطفــل  كامــل  جينــوم  تسلســل  أول  الجامعــة  فــي  ســجلنا 
التوحــد. طيــف  باضطــراب 

الريادة في األبحاث
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أعلــن مركــز التحكــم والســيطرة لمكافحــة فيــروس كورونــا عــن تســجيل أول تسلســل كامــل 
لجينــوم فيــروس كورونــا المســتجد فــي دولــة اإلمــارات مــن مريــض فــي إمــارة دبــي. وضم 
فريــق الباحثيــن خبــراء فــي علــم الفيروســات وعلــم األوبئــة والصحــة العامــة وعلــم الوراثــة 

واألبحــاث اإلكلينيكيــة. 

ــر الدراســة خطــوة أولــى مهمــة نحــو دراســة أشــمل بالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بدبي  ب تعت
ــون  ــل الباحث ــال. عم ــي لألطف ــة التخصص ــفى الجليل ــع لمستش ــوم التاب ــز الجين ــي ومرك بدب
علــى تســجيل تسلســل الجينــوم لعينــات فيروســية مــن 240 مريًضــا بكوفيــد -19 مــن 

ــة. ــن الجائح ــة م ــة مختلف ــرات زمني ــي فت ــة وف ــات العمري ــف الفئ مختل

الفيــروس  مــن  ارتبــاط ســاالت مختلفــة  تحديــد كيفيــة  فــي  الدراســة  نتائــج  تســاعد 
بمســتويات مختلفــة مــن حــدة المــرض وفهــم كيفيــة انتشــار الوبــاء علــى مســتوى العالــم.

ــة  ــفى الجليل ــي مستش ــركائنا ف ــع ش ــة م ــي الجامع ــن ف ــن الباحثي ــق م ــام فري ق
التخصصــي لألطفــال وهيئــة الصحــة بدبــي بتســجيل أول تسلســل كامــل لجينــوم 

ــة اإلمــارات. ــد-19، فــي دول ــا المســتجد، المســبب لكوفي ــروس كورون في

أول تسلسل لجينوم فيروس 
كورونا المستجد في الدولة
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المنح الداخلية والخارجية

ــق  ــي المناط ــة ف ــة المحلي ــات الصحي ــة التحدي ــى مواجه ــة عل ــي الجامع ــاث ف ــز األبح ترك
ــة  ــات الوطني ــع األولوي ــى م ــذا تتماش ــارات، وبه ــة اإلم ــي دول ــراض ف ــة لألم ــر عرض األكث

ــة 2031.  ــوم المتقدم ــارات للعل ــدة اإلم وأجن

لدينــا مشــاريع بحثيــة فــي أمــراض القلــب األيضيــة بمــا فــي ذلــك أمــراض الســكري 
ــي  ــاز التنفس ــراض الجه ــي، وأم ــو العصب ــات النم ــية، واضطراب ــة النفس ــرطان والصح والس
ــاث  ــم أبح ــعى لتقدي ــنان. نس ــب األس ــال ط ــي مج ــاث ف ــك أبح ــة، وكذل ــراض المعدي واألم
ــة  ــة والصح ــة الصحي ــريرية والسياس ــة الس ــز الممارس ــح لتعزي ــدف واض ــر به ــددة ذات أث متع

العامــة للمجتمــع ككل.

حصــل الــكادر األكاديمــي لدينــا علــى مــا يزيــد عــن18.5 مليــون درهــم مــن المنــح 
البحثيــة الداخليــة والخارجيــة.

  منحة بحثية
 

+18 مليون درهم
تمويل بقيمة

92
جائزة الجامعة - المحميد

البحثية التعاونية
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ــة،  ــة التعاوني ــد البحثي ــة - المحمي ــوم الصحي ــب والعل ــد للط ــن راش ــد ب ــة محم ــزة جامع جائ
تقــدم فرصــة تنافســية لتمويــل مقترحــات األبحــاث المتميــزة فــي مجــاالت الصحــة والطــب 
ــية فــي األبحــاث األساســية،  والعلــوم الطبيــة الحيويــة. تدعــم الجائــزة المقترحــات التنافس
أو االنتقاليــة أو الســريرية وأبحــاث الصحــة العامــة فــي مجــاالت بيولوجيــا الســرطان، 
ــك داء  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــب األيضي ــراض القل ــاغ، وأم ــوم الدم ــية وعل ــة النفس ــاث الصح وأبح

ــمنة. ــكري والس الس

يعــد الدكتــور وائــل المحميــد أول مــن حصــل علــى “وســام محمــد بــن راشــد لدعــم البحــث 
العلمــي” مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، تقديــرًا لجهــوده فــي دعــم األبحــاث والمجتمــع 

ــة اإلمــارات. العلمــي فــي دول

تماشــيًا مــع أجنــدة اإلمــارات للعلــوم المتقدمــة 2031، تــم إطــاق جائــزة جامعة 
ــة فــي  ــة التعاوني ــد البحثي ــة – المحمي ــوم الصحي ــن راشــد للطــب والعل محمــد ب
ــع  ــن مــن جمي ــى مــن نوعهــا فــي الجامعــة، ويمكــن للباحثي 2018، وهــي األول

أنحــاء المنطقــة المشــاركة فيهــا.

 جائزة الجامعة - المحميد
البحثية التعاونية

نثّمن جهود الدكتور وائل ونقّدر كل أصحاب العطاء، والذين يساهمون في إثراء الحراك العلمي في اإلمارات 
ويوظفون خبراتهم وأموالهم لخير البشرية.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي

“

”



9697

اختيــرت الدكتــورة صبــا الحيالــي، األســتاذ المســاعد فــي علــم المناعــة فــي الجامعــة، 
ــي  ــدة” ف ــة صاع ــب عالمي ــن “كمواه ــم تكريمه ــم ت ــي العال ــة ف ــن 15 عالم ــدة م كواح
الحفــل الحــادي والعشــرين لتوزيــع جوائــز برنامــج لوريــال - اليونســكو للمــرأة فــي العلــوم.

ــرأة  ــكو للم ــج لوريال-اليونس ــن برنام ــي م ــا الحيال ــورة صب ــة للدكت ــزة الثاني ــذه الجائ ــر ه تعتب
فــي العلــوم, حيــث اختيــرت الدكتــورة صبــا فــي عــام 2018 كواحــدة مــن أربــع “عالمــات 
متميــزات” فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وُمنحــت زمالــة البرنامــج فــي الشــرق 
ــا لدراســتها البحثيــة حــول العاقــة بيــن الســمنة والربــو،  األوســط. تــم تكريــم الدكتــورة صب
ــون مــن  ــو الذيــن يعان ــدى مرضــى الرب وبخاصــة فــي ضعــف االســتجابة تجــاه الســتيرويد ل

ــمنة. الس

لوريــال- جوائــز  ضمــن   تكريــم  أعلــى  علــى  الجامعــة  فــي  أســتاذة  حصلــت 
العلــوم. فــي  للمــرأة  اليونســكو 

كادر أكاديمي متميز
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ــل،  ــن وص ــوم م ــة، والمدع ــي الجامع ــي ف ــم البحث ــر التصمي ــاق مختب ــم إط ت
ــم  ــة ودع ــزًا لرعاي ــر مرك ــد المختب ــة. يع ــي الدول ــكار ف ــهر االبت ــع ش ــًا م تزامن
الحلــول الصحيــة المبتكــرة، التــي مــن شــأنها االرتقــاء بمســتوى الرعايــة 

الصحيــة، ممــا يعــود بالنفــع علــى المرضــى والمجتمــع ككل.

مختبر تصميم رائد
Saba picture on 2018

يأتي تأســيس مختبر التصميــم البحثي في إطار رؤية الجامعة 
إلى أن تصبح محورًا عالميــًا متخصصًا في األبحاث والتعليم 

المبتكر.  الصحي 
ريفاس هوميرو 

أســتاذ الجراحة والعميد المشــارك لشــؤون االبتكار والمســتقبل في كلية الطب

“

”

ــة  ــات الرعاي ــة تحدي ــات لمناقش ــف التخصص ــن مختل ــخاص م ــاحة لألش ــر مس ــدم المختب يق
الصحيــة مــع التركيــز علــى المرضــى بشــكل محــوري. ســيكون المختبــر بمثابــة بيئــة حاضنــة 
ــع المشــاركين  ــة وجمي ــن فهــم المرضــى ومقدمــي الرعاي ــث يمكــن للعلمــاء والباحثي حي
ــة،  ــة الصحي ــات المشــتركة فــي مجــال الرعاي ــد االحتياجــات والتحدي بشــكل أفضــل، وتحدي
ثــم إيجــاد حلــول خــارج نطــاق اســتخدام األســاليب العلميــة التقليديــة وباتبــاع مبــادئ 

ــم. التصمي
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ســاعدتني الجامعة فــي تحقيق حلمي 
فــي العمل في المجــال األكاديمي. كوني 
كنــت طالبة واآلن عضو فــي هيئة التدريس 

فــي الجامعة مّكنني مــن فهم الطلبة 
واحتياجاتهم.

“

”



نصنع الفرق
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مركز التحكم والسيطرة 
لمكافحة فيروس كورونا 

والجامعة

تــم إنشــاء مركــز التحكــم والســيطرة لمكافحــة فيــروس كورونــا، الــذي اتخــذ مــن الجامعــة مقــرًا لــه، 
بقــرار مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، رئيــس المجلــس 
ــي  ــة دب ــود حكوم ــع جه ــق م ــان التواف ــي وضم ــاع الصح ــن القط ــاون ضم ــز التع ــذي، لتعزي التنفي

للتصــدي للجائحــة. 

كاســتجابة فوريــة للجائحــة، ُأنشــأ المركــز كشــبكة متكاملــة تتكــون مــن العديــد مــن الجهــات 
ــة. ــتجابة إلدارة الجائح ــز اس ــاعة كمرك ــدار الس ــى م ــل عل ــت تعم ــي كان ــة، الت ــة والخاص الحكومي

تــرأس مديــر جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة، الدكتــور عامــر أحمــد شــريف، المركــز 
ــاد اللجنــة العلميــة  مــع فريــق مــن الجامعــة يتضمــن: األســتاذ الدكتــور علــوي الشــيخ علــي الــذي ق
ــور  ــادت مســار الفحوصــات فــي المركــز، والدكت ــي ق ــان الســويدي الت ــورة حن االستشــارية، والدكت
ــاد  ــذي ق ــم ال ــى كاظ ــور عيس ــد، والدكت ــاد فريــق سلســلة التوري عامــر محمــد الزرعونــي، الــذي ق

ــفيات. ــار المستش مس

برئاســة ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وضعــت اللجنــة 
ــي، الخطــط والسياســات لمواجهــة جائحــة  ــا إلدارة األزمــات والكــوارث فــي دب العلي

كوفيــد-19.
 

ــة  ــا، وكان للجامع ــروس كورون ــة في ــيطرة لمكافح ــم والس ــز التحك ــاء مرك ــم إنش ت
الــدور  الــذي عمــل علــى توحيــد الجهــود وإبــراز  البــارز فــي هــذا المركــز  الــدور 

العالميــة. الجائحــة  أثنــاء  العلمــي 
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صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم يزور مركز التحكم 

والسيطرة لمكافحة فيروس 
كورونا والجامعة

ــة رئيــس مجلــس  ــب رئيــس الدول ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
الــوزراء حاكــم دبــي، مركــز التحكــم والســيطرة لمكافحــة فيــروس كورونــا الــذي كان يتخــذ 

ــو 2020.  ي ــي 28 يول ــه ف مــن الجامعــة مقــرًا ل

اســتمع ســموه لشــرح قدمــه الدكتــور عامــر أحمــد شــريف، رئيــس مركــز التحكــم والســيطرة 
لمكافحــة فيــروس كورونــا ومديــر جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة، عــن 
ــوالت  ــر البروتوك ــي، وتطوي ــاع الصح ــي القط ــود ف ــيق الجه ــد وتنس ــي توحي ــز ف دور المرك

ــة الازمــة إلدارة الجائحــة. الطبي

أشــاد ســموه بمســاهمات العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة والطبيــة والتــي 
فــي دعمــت بشــكل كبيــر جهــود الحكومــة للحــد مــن انتشــار الجائحــة. التــي شــاركت  الوطنيــة  الفــرق  لــكل  المتميــز  البطولــي  األداء 

التصــدي لهــذا التحــدي، هــو مصــدر فخــر لــكل إماراتــي وإماراتيــة. حرصنــا 
دائمــا أن تكــون دولتنــا مصــدر إلهــام لــكل مــا يعيــن علــى تحقيــق نوعيــة 
ــة  ــع لمواصل ــد الجمي ــى ي ــدُّ عل ــكان. نش ــي كل م ــر ف ــل للبش ــاة أفض حي
العمــل بــذات الــروح والهمــة العاليــة لتجــاوز هــذه المرحلــة فــي أقــرب 
ــع  ــذي نتطل ــا للمســتقبل ال ــق أهدافن ــة تحقي وقــت إن شــاء اهلل لمواصل

ــن التفــاؤل. ــه بعي إلي

“

”
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي
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سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم يزور الجامعة 

ومركز التحكم والسيطرة 
لمكافحة فيروس كورونا

قــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس 
ــو 2020،  ي ــة فــي 23 يون التنفيــذي، بزيــارة جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحي
يرافقــه ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس الجامعــة ورئيــس مجلــس األمنــاء، 
وســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات 
والكــوارث فــي دبــي، ومعالــي عبــد اهلل البســطي، األميــن العــام للمجلــس التنفيــذي 

إلمــارة دبــي. 

ــن محمــد لطــب األســنان التابعــة للجامعــة، ومستشــفى دبــي  ــة حمــدان ب وزار ســموه كلي
ــى  ــا التق ــة. كم ــق الجامع ــن مراف ــا م ــة، وغيره ي ــي للكل ــفى التعليم ــنان، المستش لألس
ومبادراتهــا  الجامعــة  علــى خطــط  واطلــع  الجامعــة،  فريــق  وأعضــاء  الجامعــة  بطلبــة 

ــاص. ــاع الخ ــع القط ــراكاتها م ــا وش ــا وإنجازاته وبرامجه

ــاد  ــا وأش ــروس كورون ــة في ــيطرة لمكافح ــم والس ــز التحك ــق مرك ــموه بفري ــى س ــا التق كم
بجهــود الجامعــة فــي النهــوض بمســتوى الصحــة مــن خــال تطويــر التعليــم الطبــي والبحث 

العلمــي. 

تعد هذه الزيارة األولــى لولي عهد دبي لمقر الجامعة.

ــة  ــة وكلي ــوم الصحي ــب والعل ــد للط ــن راش ــد ب ــة محم ــوم جامع زرت الي
التحكــم  مركــز  فريــق  والتقيــت  األســنان  لطــب  محمــد  بــن  حمــدان 
باالطمئنــان  أشــعر  كورونــا..  فيــروس  بمكافحــة  المعنــي  والســيطرة 
لمســتقبل تشــارك فــي صنعــه عقــول تحمــي صحــة المجتمــع وتعيننــا 

علــى بلــوغ مــا نأملــه مــن طموحــات.

“

”
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ولــي عهد دبي رئيس المجلــس التنفيذي
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سفراء مناعة المجتمع 
حول العالم

برنامــج ســفراء مناعــة المجتمــع هــو أحــد المبــادرات العديــدة التــي أطلقتهــا الجامعــة منــذ 
ــالتها. البرنامــج العالمــي يقــدم لألفــراد مجموعــة  ــد-19، تماشــيًا مــع رس ــدء جائحــة كوفي ب
مــن الــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت بهــدف االرتقــاء بمســتويات التوعيــة المجتمعيــة حــول 
ــة  ــد-19 والحــد مــن انتشــاره. ويتضمــن البرنامــج أربعــة دورات تدريبي ــة مكافحــة كوفي كيفي
هــي: دعونــا نكســر سلســلة عــدوى كوفيــد-19، ولنســتعد للتطــوع لمكافحــة كوفيــد-19، 
ودعونــا نمنــع انتشــار عــدوى كوفيــد-19 فــي عيــادات األســنان، واكتشــف نــورك الداخلــي، 

التــي أطلقــت بالتعــاون مــع البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة.

ــة  ــة باللغ ــد-19، متاح ــدوى كوفي ــلة ع ــر سلس ــا نكس ــج، دعون ــن البرنام ــى م ــدورة األول ال
اإلنجليزيــة والعربيــة والفرنســية والبنغاليــة واألرديــة. واســتقطب البرنامــج إقبــااًل عالميــًا 
واســعًا وتــم اعتمــاده كجــزء مــن “المســاعدات اإلماراتيــة” مــن قبــل وزارة الخارجيــة والتعــاون 

ــارات. ــة اإلم ــي دول ــي ف الدول

ــن  ــع م ــراد المجتم ــن أف ــع لتمكي ــة المجتم ــفراء مناع ــج س ــة برنام ــت الجامع أطلق
نشــر التوعيــة حــول كيفيــة مكافحــة كوفيــد-19 والحــد مــن انتشــاره. وصــل عــدد 

ــر مــن مليــون مشــارك حــول العالــم. المشــاركين فــي البرنامــج إلــى أكث

• 4 دورات إلكترونية

دعونا نكسر سلسلة عدوى كوفيد-19

• الدورة األوىل متوفرة 
  بخمسة لغات (اللغة العربية   

  واإلنجليزية والفرنسية 
  والبنغالية واألردية)
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األستاذ الدكتور علوي الشيخ علي الدكتور توم لوني

ــاج  ــم ، لكــن نحت ــا العال ــذي نواجهــه ومعن ــإذن اهلل ســيمضي هــذا الوقــت الصعــب ال ب
الــى صبــر ، واالمــارات وهلل الحمــد أوضاعهــا أفضــل، بفضــل همــة الكــوادر التــي أخــذت 

علــى عاتقهــا مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا مــن وقــت مبكــر.

صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 

“

”

مجلس محمد بن زايد

الصــادرة عــن فريــق عمــل  ــات  ان البي أن  الجلســة  لونــي فــي  ــوم  ت ــور  الدكت أوضــح 
ــر  كوفيــد-19 فــي الدولــة قــد مكنــت حكومــة اإلمــارات مــن اتخــاذ قــرارات وتدابي
ــة إلــى التعليــم عــن  ــل انتقــال المؤسســات التعليمي ــة فــي الوقــت المناســب، مث رازي احت
ــادة  ــي وزي ــد الوطن ــى الصعي ــم عل ــزل، وحمــات التعقي بعــد، وإجــراءات العمــل مــن المن
ــار  ــم كب ــن فيه ــة بم ــكان ذوي األولوي ــة الس ــروس وحماي ــة للفي ــارات اليومي ب ــدد االخت ع

ــم.  ــاب الهم ــن وأصح الس

ــم  ــي دع ــة ف ــات المحلي ــي دور الجامع ــيخ عل ــوي الش ــور عل ــتاذ الدكت ــتعرض األس اس
ــروس  ــد مــن الدراســات لفهــم طبيعــة الفي ــة مــن خــال إجــراء العدي ــة الصحي قطــاع الرعاي
ــا  ــه بشــكل أفضــل، بمــا فــي ذلــك تســجيل تسلســل جينــوم فيــروس كورون ونمــط انتقال
ــاون  التع ــة ب ــي الجامع ــن ف ي ــل الباحث ــن قب ــي م ــي دب ــض ف ــن مري ــاح م ــتجد بنج المس
ــة التخصصــي  ل ــع لمستشــفى الجلي اب ت نــوم ال ــة الصحــة بدبــي ومركــز الجي ئ مــع هي

ــال.  لألطف

ــة  ــر الجامع ــب مدي ــي، نائ ــيخ عل ــوي الش ــور عل ــتاذ الدكت ــوة األس ــرفنا بدع تش
للشــؤون األكاديميــة وعميــد كليــة الطــب، والدكتــور تــوم لونــي، األســتاذ 
المشــارك فــي علــوم الصحــة العامــة واألوبئــة، للمشــاركة فــي المحاضــرة 

ــا..  ــف مع ــوان “نق ــت عن ــد تح ــن زاي ــد ب ــس محم ــة لمجل ــة الثالث الرمضاني
علــى  الضــوء  ســلطت  التــي  لكوفيــد-19”  الصحيــة  الرعايــة  اســتجابة 

كوفيــد-19.  لجائحــة  واســتجابتها  الدولــة  اســتعدادات 
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الصحيــة  والعلــوم  للطــب  راشــد  بــن  محمــد  جامعــة  هاكاثــون  يهــدف 
ومنخفضــة  مبتكــرة  رقميــة  حلــول  توفيــر  إلــى   MBRUHacksCOVID-19#
التكلفــة وقابلــة للتنفيــذ بســهولة مــن قبــل قطــاع الرعايــة الصحيــة وعامــة 
الجمهــور للمســاعدة فــي احتــواء انتشــار كوفيــد-19. ســَجل أكثــر مــن 400 

التحــدي. هــذا  فــي  شــخص 

#MBRUHacksCOVID19
ــل  ــن قب ــة م ــوم الصحي ــب والعل ــد للط ــن راش ــد ب ــة محم ــون جامع ــادرة هاكاث ــت مب تأسس
ــن لجميــع قاطنــي دولــة اإلمــارات المشــاركة  فريــق مختبــر التصميــم فــي الجامعــة وأمك
فيــه كأفــراد أو فــرق. وقــام المشــاركون بتطويــر حلــول مبتكــرة ومختلفــة مثــل التطبيقــات 
ــي يمكــن أن تســاعد فــي  ــة الت ــم الخدمــات أو النمــاذج الرقمي ــة وتصمي ــات الرقمي والبواب

فحــص الفيــروس وتعقبــه وتتبــع انتشــاره.

الفحوصــات والتتبــع، والســامة، والمجتمــع،  الهاكاثــون خمســة فئــات هــي  تضمــن 
والتواصــل وسلســلة التوريــد. ويهــدف الهاكاثــون إلــى إيجــاد حلــول مبتكــرة لطــرق فحــص 
ــع  ــة المجتم ــرق لحماي ــاد ط ــل، وإيج ــكل أفض ــد-19 بش ــن بكوفي ــب المصابي ــع وتعق وتتب
ككل مــن الفيــروس ليــس أثنــاء الجائحــة فقــط، ولكــن فــي المســتقبل أيضــًا، باإلضافــة إلــى 
إيجــاد حلــول للوقايــة مــن االضطرابــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي مجتمعاتنــا، ووضــع 
ــودة  ــى الع ــي إل ــدي واالجتماع ــد الجس ــن التباع ــلس م ــال س ــرة النتق ــتراتيجيات مبتك اس

ــون. ــاك مــن الفــوز بالهاكاث ــس ب ــق باون ــن فري ــة. وتمّك ــاة اليومي ــى الحي إل

هاكاثون جامعة
 محمد بن راشد للطب 

والعلوم الصحية

ــراكة مع أقيم الهاكاثون بالش
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إنقاذ األرواح

ــغ مــن العمــر 29 عامــًا، وهــي أم  ــة تبل ــو 2016 لشــابة إماراتي ــت الجراحــة فــي 8 يوني أجري
ــرع  ــم التب ــكري. ت ــرض الس ــا بم ــة إصابته ــوي نتيج ــل الكل ــن الفش ــي م ــت تعان ــن، كان لطفلي
ــة الســعودية، وهــو  ــة مــن المركــز الســعودي لزراعــة األعضــاء فــي المملكــة العربي بالكلي

ــي.  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــاء ف ــة األعض ــي لزراع ــز المرجع المرك

تماشــيًا مــع رســالة الجامعــة الراميــة للنهــوض بمســتوى الصحــة فــي دولــة اإلمــارات 
والمنطقــة، يهــدف برنامــج زراعــة األعضــاء فــي الجامعــة إلــى تقديــم خدمــات زراعــة 
األعضــاء فــي دبــي بالتعــاون مــع البرنامــج الوطنــي لزراعــة األعضــاء لتلبيــة الطلــب المتزايــد 

ــة.  ــي الدول ف

ــال  ــن خ ــوي م ــل العض ــن الفش ــون م ــن يعان ــى الذي ــاء المرض ــة األعض ــج زراع ــاعد برنام يس
ــاة المرضــى  ــي تحســين جــودة حي ــة، وبالتال ــات زراعــة األعضــاء فــي الدول ــادة عــدد عملي زي

ــرهم.  وأس

ــا فــي إجــراء أول عمليــة زراعــة أعضــاء فــي دبــي بالتعــاون مــع ميدكلينيــك  نجحن
ــا برنامــج الجامعــة لزراعــة األعضــاء. ــة وأطلقن مستشــفى المدين
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صناعة األمل

تغيــرت حيــاة بانــا جذريــًا بعــد عمليــة الزراعــة التــي تمــت فــي 19 أكتوبــر 2018، والتــي لــم 
تكــن لتتــم لــوال تضحيــة وإيثــار عائلــة المتبــرع.

نفخر بالتأثير على حياة اآلخرين ونسعد بتحقيق حلم بانا لتعيش حياة صحية طبيعية.

ــة  ــة زراعــة كلي ــة تســتفيد مــن عملي ــنوات، أول طفل ــا ذات التســع س أصبحــت بان
فــي دبــي مــن خــال عمليــة جراحيــة ناجحــة تمــت بالتعــاون مــع مستشــفى 

الجليلــة التخصصــي لألطفــال.
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 استضفنا مجمع محمد بن
راشد للعلماء

ــوم، تشــرفنا باســتضافة  ــن راشــد آل مكت بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــن راشــد للعلمــاء. ــي لمجمــع محمــد ب االجتمــاع الســنوي الثان

تشــرفت الجامعــة باســتضافة مجمــع محمــد بــن راشــد للعلمــاء برئاســة معالــي ســارة بنــت 
ــًا مــن  ــر مــن 150 عالمــًا وباحث يوســف األميــري، وزيــرة دولــة للعلــوم المتقدمــة، مــع أكث
ــراء  ــع خب ــل وجم ــات عم ــدة ورش ــدث ع ــم الح ــم. ض ــاء العال ــف أنح ــارات ومختل ــة اإلم دول
مــن مجــاالت عــدة، مــن ضمنهــم الــكادر األكاديمــي فــي الجامعــة، لبحــث التحديــات التــي 

ــراح الحلــول بشــكل اســتباقي لمعالجــة تلــك التحديــات. تواجــه المجتمــع العلمــي، واقت

ممتنــون لمعالــي ســارة بنــت يوســف األميــري الختيارهــا للجامعــة كمقــر الســتضافة هــذا 
الحــدث المهــم الــذي تــم فيــه تكريــم الفائزيــن فــي الــدورة الثانيــة مــن وســام محمــد بــن 

راشــد للتميــز العلمــي.
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تماشــيًا مــع عــام التســامح، تــم تصميــم وثيقــة التســامح فــي الطــب لترســيخ قيــم التعــاون 
واالتحــاد والتنــوع فــي الوســط الطابــي والــكادر األكاديمــي فــي الجامعــة وذلــك فــي 
إطــار مســاعي الجامعــة للنهــوض بمســتوى الصحــة فــي الدولــة وخارجهــا، ولتكــون مرجعًا 

ســلوكيًا إلرشــاد أطبــاء المســتقبل.

 وثيقة التسامح في
الطب

معالي الشــيخ نهيــان مبارك آل نهيان
وزير التســامح في دولة اإلمارات 

ــة  ــر التســامح فــي دول ــا وثيقــة التســامح فــي الطــب بحضــور معالــي وزي أطلقن
اإلمــارات.

“

”

حصلت على فرصة السفر إلى دول مختلفة، ولكنني لم أر بلدًا مثل 
اإلمارات. من المبهر كيف أن الجميع يعيشون في تسامح وتناغم تام 

مع بعضهم البعض.
باتستن أمبرتو 

طالب طب في الســنة الرابعة
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ــة  ــي دول ــا ف ــن نوعه ــى م ــادرة األول ــال، المب ــدوب لألطف ــفى الدب ــة مستش ــت الجامع أطلق
اإلمــارات، وهــو عبــارة عــن برنامــج تــم تصميمــه لتعريــف أطفــال المــدارس باإلجــراءت الطبيــة 
ــز  ــن مرك ــج م ــذ البرنام ــب. يتخ ــارة الطبي ــن زي ــم م ــاوف لديه ــة مخ ــل أي ــي، لتقلي ــكل عمل بش

ــه. ــرًا ل ــي، مق ــر فــي دب ــي فــي الجامعــة، األكب المحــاكاة الطب

تخيــل مكانًا يزيل جميع مخاوف األطفال... إنه مستشــفى الدبدوب.

 التواصل مع أجيال
 المستقبل
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أثنــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
ــاب العالميــة  األعلــى للقــوات المســلحة علــى جهــود متطوعــي األولمبيــاد الخــاص لأللع
ــا فــي  ــج الدراســات العلي أبوظبــي 2019 ومــن ضمنهــم الدكتــور مصطفــى عبــداهلل، خري

ــن كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب األســنان فــي الجامعــة. طــب أســنان األطفــال م

جهــود الدكتــور مصطفــى التطوعيــة تضمنــت فحوصــات األســنان للرياضييــن، وتقديــم 
إرشــادات التغذيــة وصحــة الفــم، وتركيــب واقــي األســنان للمشــاركين فــي األلعــاب التــي 

ــم. ــة الف ــة صح ــي لحماي ــد الموضع ــتخدام الفلوراي ــديًا واس ــكاكًا جس ــب احت تتطل

ــذاك، الدكتــور مصطفــى  ــنان آن ــا فــي طــب األس تطــوع طالــب الدراســات العلي
ــي 2019. ــة أبوظب ــاب العالمي ــاد الخــاص لأللع ــداهلل، فــي  األولمبي عب

 

 متطوعو األولمبياد الخاص
لأللعاب العالمية أبوظبي
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1 - الســير مجدي يعقوب - بروفيســور جراحة القلب العالمي في كلية إمبيريال لندن
2 - الدكتور ســانجاي جوبتا -كبير المحللين الطبيين في شــبكة ســي أن أن وجراح األعصاب في إيموري كلينك

3 - معالي حصة بنت عيســى بوحميد - وزيــرة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات 

ــر التربية والتعليم في دولة اإلمارات 4 - معالي حســين إبراهيم الحمادي - وزي
5 - الدكتور إيدوين هيرتزوغ - مؤســس ميديكلينك العالمية
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عند بحثــي عن الجامعــات الطبية التي تدعم 
الطلبــة من الخارج، جــاءت جامعة محمد 
بن راشــد للطب والعلــوم الصحية في 

أعلى القائمة. دراســتي فــي الجامعة هي 
من أفضل األمــور التي حصلت لي.

“

”



 االستثمار في
المستقبل
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يعمــل الدكتــور أنــس الســامي، خريــج ماجســيتر العلــوم فــي طــب أســنان األطفــال، 
ــس فــي  ــور أن ــي ومحاضــر فــي طــب أســنان األطفــال فــي الجامعــة. حــاز الدكت كأخصائ
عــام 2017 علــى أعلــى درجــة فــي امتحانــات العضويــة لطــب أســنان األطفــال مــن 
ــرج  ــة تخ ــى درج ــى أعل ــاز عل ــا ح ــدة. كم ــة المتح ــرة، المملك ــي إدنب ــة ف ــات الملكي الكلي

ــال. ــنان األطف ــب أس ــي ط ــا ف ــات العلي ــي الدراس ــه ف ــن دفعت ضم

الدكتــورة إيمــان حســن النعيمــي هــي أول خريجــة إماراتيــة تنضــم للجامعــة كمحاضــر 
وأخصائــي فــي طــب أســنان األطفــال. تخرجــت الدكتــورة إيمــان بدرجــة ماجســتير العلــوم 
فــي طــب أســنان األطفــال مــن كليــة حمــدان بن محمــد لطــب األســنان فــي يوليــو 2016 
وأصبحــت عضــوًا فــي الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إدنبــرة فــي طــب أســنان األطفــال 
ــدز - إحــدى  ــوراه فــي جامعــة لي ــًا دراســة الدكت ــورة إيمــان حالي فــي 2017. تكمــل الدكت

ــو أس العالمــي. ــم حســب تصنيــف كي أفضــل 100 جامعــة فــي العال

الدكتــور أنــس والدكتــورة إيمــان كاهمــا حاصــان علــى منحــة مــن برنامــج المنــح الطبيــة 
فــي مؤسســة الجليلــة.

ألول مــرة فــي الجامعــة، يلتحــق خريجــو كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب األســنان 
بالجامعــة كمحاضريــن.

من خريجين إلى أعضاء في 
هيئة التدريس
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بدعمكم نواصل مسيرتنا
شكرًا 

لكل الجهات التي تدعمنا لتحقيق رؤيتنا 
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التعامــل المباشــر والقريــب مــع الــكادر األكاديمــي 
واألخصائييــن فــي الجامعــة كان مميــزًا. ال أعتقــد 
بأنــي ســأحصل علــى تجربــة مماثلــة فــي أي 

مــكان آخــر.

“

”



التوطين
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ــذي  ــا وال ــوم والتكنولوجي ــراء فــي العل ــة مــن الخب ــس علمــاء اإلمــارات كوكب يضــم مجل
العلــوم  علــى  والمبنيــة  المبتكــرة  بالحلــول  الخــروج  مــن  والخبــراء  العلمــاء  ســيمكن 
لمواجهــة التحديــات المحليــة وتحويــل مخرجــات األبحــاث إلــى مشــاريع تؤثــر بشــكل 

إيجابــي علــى الحيــاة اليوميــة.

ــذي سيســاعد  ــور علــوي فــي مجلــس علمــاء اإلمــارات وال ــة األســتاذ الدكت نفخــر بعضوي
فــي رســم واقتــراح السياســات للخــروج ببيئــة محفــزة لابتــكار والعلــوم وذلــك لبنــاء جيــل 

ــن فــي شــتى المجــاالت. مــن العلمــاء اإلماراتيي

ُعّيــن األســتاذ الدكتــور علــوي الشــيخ علــي، نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون 
ــاء  ــس علم ــي مجل ــوًا ف ــب، عض ــة الط ــس لكلي ــد المؤس ــة والعمي األكاديمي

اإلمــارات.

مجلس علماء اإلمارات



144145

يشــكل الطلبة اإلماراتيون نسبة 36% من إجمالي عدد الطلبة.

أكثــر مــن 60 % مــن خريجــي كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب األســنان هــم مــن مواطنــي 
الدولــة.

ــر 2019 لاحتفــال  ــوم عالمــي فــي 26 فبراي ــا أول ي ــا” أقمن تحــت شــعار “نحتفــل بترابطن
ــط فــي الجامعــة. ــوع والتراب بالتن

تفخر الجامعة برعايــة المواهب اإلماراتية في المجال الطبي.

 من اإلمارات وإلى
اإلمارات
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َتمثــل دور الدكتــورة حنــان الســويدي فــي العمــل مــع فريــق مــن األطبــاء الدولييــن 
ــادي،  ــلطان الني ــوري وس ــزاع المنص ــن، ه ــاء اإلماراتيي ــامة رواد الفض ــة وس ــان صح لضم

ألداء مهمتهــم فــي محطــة الفضــاء الدوليــة.

الدكتــورة حنــان فخــر للجامعــة والوطــن. تشــرفنا بــأن نكــون جــزءًا مــن هــذا الحــدث 
التاريخــي لدولــة اإلمــارات.

ــان الســويدي، األســتاذ المســاعد فــي طــب األســرة فــي  ــورة حن ــرت الدكت اختي
الجامعــة، مــن قبــل مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء كطبيــب رواد الفضــاء 
ــد  ــاق أول رائ ــة إط ــي مهم ــاء ف ــة رواد الفض ــن صح ــؤول ع ــن، المس اإلماراتيي

ــاء. ــى الفض ــي إل ــاء إمارات فض

من الجامعة إلى الفضاء
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نركــز علــى تعزيــز قــدرات فريــق العمــل مــن اإلماراتييــن فــي الجامعــة مــن خــال البرامــج 
التــي تطــور مــن خبراتهــم ومعارفهــم فــي العمــل.

البرنامــج الوطنــي  بالهــول  ليلــى الســويدي والدكتــورة خولــة  الدكتــورة  اســتكملت 
للســعادة واإليجابيــة الــذي أطلقتــه معالــي عهــود بنــت خلفــان الرومــي، وزيــرة الدولــة 
للســعادة. يهــدف البرنامــج لتطويــر ســفراء الســعادة مــن خــال تزويدهــم بالمهــارات 
النظريــة والعمليــة الازمــة لدفــع عجلــة الســعادة واإليجابيــة فــي مؤسســاتهم وخارجهــا.

ــا  ــذي اســتغرق 5 أشــهر، أصبحت ــج ال ــة للبرنام ــورة خول ــى والدكت ــورة ليل باســتكمال الدكت
ــة. ــي الجامع ــعادة ف ــفيرتين للس أول س

ــا بتعييــن مســاعد عميــد لســعادة الطلبــة فــي كليــة الطــب ومســاعد عميــد  قمن
لســعادة الطلبــة والخريجيــن فــي كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب األســنان.

تعزيز السعادة

السويدي ليلى  بالهول خولة 

ــعادة الطلبة  مساعد العميد لس
أســتاذ مســاعد في علم الدم الجزيئي

الطب كلية 

مســاعد العميد لســعادة الطلبة والخريجين
مســاعد العميد للشــؤون اإلكلينيكية
كليــة حمدان بن محمد لطب األســنان

مدير مستشــفى دبي لألسنان
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ــة ومديــر إدارة المــوارد البشــرية  انضمــت مديــر إدارة التواصــل والعاقــات الخارجي
ــذي  ــكار الحكومــي ال ت ــوم االب ــاس، إلــى دبل فــي الجامعــة، نجــود الخلوفــي ورشــا عب
ــدج،  ري التعــاون مــع جامعــة كامب تــكار الحكومــي ب ــن راشــد لاب يقدمــه مركــز محمــد ب
المنتســبين  ــل  تأهي إلــى  ــكار  ت االب لــوم  دب يهــدف   .2019 ريــل  أب فــي  ــا  وتخرجت
ــات  ــف التحدي ــة مختل ــة لمواجه ــرات الازم ــارات والخب ــارف والمه ــم بالمع وتزويده

ــة. ــرة ومتكامل ــة مبتك ــال منظوم ــن خ م

ــة  ــي مؤسس ــه ف ــن نوع ــم، األول م ــس القي ــة مجل ــت الجامع ــج، أسس ــة للبرنام كنتيج
ترجمــة قيــم  يتولــى مســؤولية اإلشــراف علــى  ــة، والــذي  الدول ــة فــي  تعليمي
ــن  ــزام أســرة الجامعــة مــن طــاب وأكاديميي ت الجامعــة والعمــل بهــا وضمــان ال

ــاة متكامــل. ــن بهــا كنهــج وأســلوب حي وموظفي

نســعى لتطويــر كــوادر مبدعــة لخدمــة رســالتنا للنهــوض بمســتوى الصحــة فــي 
دولــة اإلمــارات والمنطقــة مــن خــال نظــام صحــي أكاديمــي شــامل.

 أول مجلس للقيم في
دولة اإلمارات
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الرفيع العوضيشما  أحمد 

الزعابي شيخة 

القرق ريم 
مدير

التطوير والمســتقبل
مدير إدارة أول 

شــؤون الطلبة والتسجيل

محاضر 
الباطني الطب 

مدير إدارة 
ــتراتيجية والتميز المؤسسي االس

ــاعد - السياسة الصحية أستاذ مس

القاسم  سيف 
مساعد  أستاذ 

الكيميــاء الحيوية

موسى أبو زايدة
مشارك  أستاذ 

االســتعاضات السنية

إن دولة اإلمارات مثل شجرة تولتها القيادة والسواعد 
المخلصة بالعناية والرعاية؛ فنمت واشتدت وباتت 

باسقة عفية، كثيرة الفروع موفورة الثمار.
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي

“

”

نحــرص علــى اســتقطاب المواهــب اإلماراتيــة كجــزء مــن ســعينا المســتمر لتعزيــز قدراتهــم 
مــن  وغيرهــا  الطبــي  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  فــي  مهاراتهــم  وتطويــر  المهنيــة 

المجــاالت.

التوطين ركيزة أساســية ضمن استراتيجية الجامعة.

مواهب إماراتية

الزرعوني عامر 
 نائــب مدير الجامعة 

والخدمات  اإلدارية  الشؤون 
لمهنية ا

بوحميد رشا 
مساعد  أستاذ 
الطورائ طب 
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ــاء  ــورة هيف ــن الدكت ــم تعيي ــع، ت ــة المجتم ــة ووقاي ــوزارة الصح ــتمر ل ــم المس ــل الدع بفض
ــب  ــد لط ــن محم ــدان ب ــة حم ــة بكلي ــوم اللث ــي عل ــارة ف ــاعد باإلع ــتاذ مس ــاوي كأس هن
ــة  ــج صح ــر برام ــى تطوي ــل عل ــة تعم ــة موهوب ــة إماراتي ــاء طبيب ــوة هيف ــنان. الدكت األس

ــة. ــي الدول ــنان ف ــب األس ــم ط ــاء بتعلي ــنان لارتق ــم واألس الف

حصلــت الدكتــورة هيفــاء علــى الماجســتير فــي عــاج اللثــة مــن جامعــة كوينزالنــد 
ــى  ــترالية، وعل ــث األس ــة غريفي ــن جامع ــة م ــاج اللث ــي ع ــوراه ف ــى الدكت ــترالية وعل األس
ــي  ــة، وه ــراض اللث ــال أم ــي مج ــنان ف ــي األس ــترالية لجراح ــة األس ــة الملكي ــة الكلي زمال

ــال. ــذا المج ــي ه ــن ف ــي خبرته ــل ف ــات القائ ــدى اإلماراتي إح

الدكتــورة هيفــاء هنــاوي أول طبيبــة إماراتيــة تمــت إعاراتهــا للجامعــة مــن وزارة 
الصحــة ووقايــة المجتمــع.

إعارات مميزة للنهوض 
بمستوى الصحة

هناوي هيفاء 
مساعد أستاذ 

اللثة علوم 

&
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نشكر التحديات التي تعلمنا منها. نشكر الظروف التي 
صنعتنا. ونشكر الماضي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه.

“

”

فــي 21 مايــو 2017، عقدنــا الخلــوة االســتراتيجية األولــى، لرســم أهــداف الجامعــة لتصبــح مركــزًا رائــدًا للتعليــم الطبــي واألبحــاث. عقدنــا الخلــوة فــي متحــف االتحــاد، مســتلهمين مــن هــذا 
المــكان الــذي شــهد انطــاق رؤيــة ورســالة دولتنــا الحبيبــة.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي
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تنا وموظفينا وقيادات الجامعة الستشراف مستقبل أفضل للتعليم الطبي  انية أمام متحف المستقبل، بمشاركة طلب ث راتيجية ال ا الخلوة االست ر 2019 ، عقدن في 25 نوفمب
واألبحاث والرعاية الصحية لخدمة اإلنسانية. 

بقي العالم لســنوات يتجادل..من يقود اآلخر هل تقود 
السياســة االقتصاد؟ أم االقتصاد يقود السياسة؟ من 

العربة ومن الحصان ؟ واكتشــفنا في زمن الكورونا ..أن 
الحصان وعربته تحملهمــا الصحة ..وتقودهما مرغمين 

حيث تريد..وأن السياســة واالقتصاد تتقزمان أمام 
فيــروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.

“

”
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي



جميــع الحقوق محفوظة

جامعة محمد بن راشــد للطــب والعلوم الصحية

ــال والعالقات الخارجية إعداد فريق االتص

الطبعــة الثانية 
2020 سبتمبر 
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