
مرافق الجامعة



تعد الفعاليات في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إحدى 
الخدمات التي توفرها الجامعة، والتي تعد بدورها محورًا عالميًا متخصصًا 
في األبحاث والتعليم الصحي المبتكر. تتمتع الجامعة بموقع استراتيجي 

في قلب مدينة دبي الطبية، وتسعى الجامعة إلى التفاعل مع المتطلبات 
الوطنية ومواكبة التطورات العالمية من خالل توفير أحدث المرافق التعليمية 

المتخصصة لربط األفراد والمجتمعات.

تقع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على بعد 5 دقائق مشيًا على 
األقدام من أقرب محطة مترو، و 4 كليومترات من مطار دبي الدولي.

نبذة عنا



تضم الجامعة أكبر مركز للمحاكاة الطبية 
في إمارة دبي، ومختبرًا للمهارات 
الجراحية، ومختبرًا للتصميم، وقاعة 

للمؤتمرات وعدة قاعات دراسية. 

يتمتع فريقنا المختص بالخبرة واالهتمام 
بالتفاصيل لضمان تلبية متطلباتك الالزمة 

إلنجاح فعالياتك.

ُيسمح بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو. 

المرافق



مركز أحمد صديقي للمؤتمرات هو 
قاعة على الطراز الحديث، مزودة 
بمقاعد ثابتة مصممة الستيعاب 

337 ضيفًا. 

مركز المؤتمرات 



مناسبة للمعارض أو 
التسجيل أو تقديم الطعام. 

بهو وردهة 
كبيرة



مجموعة كبيرة من غرف 
االجتماعات وقاعات المحاضرات 

والمساحات المرنة القابلة 
الستيعاب اجتماع صغير حتى 100 

ضيف حسب إعداد الغرفة.

مختبر حاسوب لألغراض العامة يتسع حتى 70 ضيفًا. 
تم إعداده لالختبارات الهامة. 

قاعات التدريس

مختبر الحاسوب بدعم من وصل 



يعد مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية أول مركز تعليمي في 
إمارة دبي يحصل على اعتماد كامل من جمعية المحاكاة في الرعاية 
الصحية. ويعد المركز األكبر من نوعه في إمارة دبي بمساحة 30 ألف 

قدم مربع من المرافق التي توفر بيئة تحاكي بيئة المستشفى.

مركز خلف أحمد الحبتور  للمحاكاة الطبية 



مركز خلف أحمد الحبتور  
للمحاكاة الطبية 

مركز اختبارات 

جمعية القلب األمريكية  
مركز تدريب دولي تابع لجمعية القلب 

األمريكية

جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية  
المركز الوحيد في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة المعتمد من جمعية المحاكاة في 
الرعاية الصحية

 

حصلت جامعة محمد بن راشد للطب 
والعلوم الصحية على اعتماد كلية الجراحين 

األمريكية كمعهد تعليمي شامل، وهو 
االعتماد األول من نوعه لمؤسسة تعليمية 
في دولة اإلمارات، والثاني في المنطقة 

بعد جامعة الملك سعود في المملكة 
العربية السعودية. 

مؤسسة تعليمية معتمدة 
من كلية الجراحين األمريكية اختبارات الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية 

اختبار اإلمارات القياسي 

ألي أسئلة بخصوص االختبارات، يرجى التواصل مع مزود االختبار.

تعد الجامعة مركز اختبارات معتمد لما يلي: 



مختبر المهارات الجراحية

مختبر المهارات الجراحية هو أول منشأة تعليمية 
مخصصة للتدريب على األنسجة البشرية في دبي، 
وقد حصل المختبر على االعتماد األولي من كلية 

الجراحين األمريكية للمؤسسات التعليمية. تتبع 
الجامعة إرشادات صارمة فيما يتعلق بالتعامل 
مع األنسجة البشرية بما يتماشى مع القوانين 

واللوائح المحلية والدولية.

الخدمات

باإلضافة إلى إدارة الفعاليات، فنحن نقدم أيضًا الخدمات التالية:
•  تقديم طلبات اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر من القطاع 

    التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية
•  تقديم طلبات دائرة السياحة بدبي

•  إدارة االجتماعات الصغيرة 
•  خدمات مراقبة االمتحانات 

•  مزودون مسجلون لخدمات تقديم الطعام 



المرافق
القبو 1 – مركز خلف أحمد الحبتور 

للمحاكاة الطبية - الجناح األيمن
• غرفة الطوارئ 

الطابق األرضي 
• قاعة دراسة الحاالت 

• مختبر المهارات الجراحية 
• مركز أحمد صديقي للمؤتمرات 

• الردهة 

الطابق األول - الجناح األيمن 
• قاعة عبد الرحيم محمد بالغزوز 

الزرعوني للمحاضرات  
• قاعة المحاضرات 

• قاعة عبد الواحد الرستماني 
• قاعة عبد اهلل حسن الرستماني 

للمحاضرات
• قاعة عيسى صالح القرق لدراسة 

الحاالت 
• غرف االجتماعات 1 و 2

وغرفة االجتماعات عبر االتصال المرئي 

ألي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل معنا على:  
venues@mbru.ac.ae

043838845

الطابق الثاني 
مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة 

الطبية - الجناح األيمن 
• غرفة تدريب محاكاة 

• غرفة محاكاة األسنان 
• غرف العمليات 1 و 2  
• وحدة العناية المركزة 

• جناح الوالدة 
• الجناح الطبي 

• غرف استخالص المعلومات 
• غرفة االستشارة 

الطابق الثالث 
• قاعة المحاضرات 

• غرف التعليم

الطابق الرابع - الجناح األيسر 
• مختبر الحاسوب بدعم من وصل

لمزيد من التفاصيل بشأن المرافق يرجى االطالع 
على المنشور. 




