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والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  تســعى 
وبحثيــة  تعليميــة  خدمــات  لتقديــم  اليمنيــة 
واستشــارية متميــزة علــى المســتوى المحلــي 
ــزام بالمســؤولية  ــي، مــع اإللت واإلقليمــي والدول
مؤهــل،  بشــري  كادر  خــال  مــن  المجتمعيــة 
ومناهــج متطــورة، وبيئــة تعليميــة وتكنولوجيــة 
ــة، تســهم فــي  محفــزة لإلبــداع، وشــراكات فاعل
ــوق  ــات س ــي احتياج ــأة تلب ــات كف ــداد مخرج إع
ألنظمــة  وفقــًا  التنميــة  ومتطلبــات  العمــل 

األكاديمــي. واالعتمــاد  الجــودة  ومعاييــر 

إكســاب الطالــب المعــارف والمهــارات فــي التخصصــات 	 
األكاديميــة المختلفــة.

ــي 	  ــي المعرف ــث العلم ــود البح ــم جه ــي دع ــهام ف اإلس
ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــي ف والتطبيق

التنميــة 	  بمتطلبــات  التعليميــة  المخرجــات  ربــط 
العمــل. ســوق  واحتياجــات 

توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة لدعــم العمليــة التعليميــة 	 
والخدمــات واألنشــطة الطابيــة.

توفير فرص التعليم والتعلم غير المختلط.	 
التوســع فــي الشــراكات وتطويــر العاقــة مــع الجامعــات 	 

ومؤسســات البحــث العلمــي محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا.
تعزيــز دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع بتقديــم برامج 	 

استشــارية وتدريبيــة فــي مختلــف جوانــب التنمية.

الجودة والتميز.	 
التعلم المستمر.	 
اإلبداع واالبتكار.	 
الشراكة.	 
المسؤولية المجتمعية.	 
العمل بروح الفريق.	 
الشفافية.	 
المساءلة والعدالة.	 

القيــــــماألهــدافالرســـالة

الريادة اإلقليمية والتميز العالمي.
الرؤيـــــة
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استخـدام أرقى التقنيـات العلمية الحديثـة في مجال التعليـم. 
أعداد الطلبة إلى المدرسين حسب معايير الجودة.

مواكبــة كل جديــد فــي التخصصــات المختلفــة، لتخريــج الشــخصية المعرفيــة القــادرة 
ــل.  ــع العم ــة بواقـ ــارف النظري ــط المع ــكار، ورب ــداع واالبت علىاإلب

تعليم جامعي غير مختلط يوفـر للطلبـة بيئة تعليمية مناسبة في مختلف التخصصات.
امتــاك مميــزات دراســية نوعيــة مــن خــال توفيــر المنــاخ الجامعــي المميــز الــذي أكســبها 

ثقــة الطلبــة والمجتمــع والمؤسســـات التعليميــة األخرى.
يحصــل الطلبــة الملتحقــون بالجامعــة ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2011 - 2012م علــى 

الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب ICDL، إضافــة إلــى دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة.
ــات  ــي الكلي ــي ف ــق العمل ــة والتطبي ــة التعليمي ــه للعملي ــة التحتي ــة البني ــاك الجامع امت

المختلفــة.
ــة  ــر األكاديمي ــق المعايي ــا يواف ــة بم ــج التعليمي ــتمرين للمناه ــر المس ــث والتطوي التحدي

ــة. ــاد الدولي ــات اإلعتم لجه
ترتبط الجامعة مع جامعات دولية باتفاقيات تعاون ثنائي.

االهتمام بخريجي الجامعة والتواصل المستمر معهم من خال نادي الخريجين.

مـــــا يميـــــــزنا

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعة

استمارة طلب االلتحاق )القبول( مع استيفاء كل المعلومات الواردة فيها، وفقًا لشروط . 1
الجامعة.

أصل استمارة الثانوية العامة معمدة أو ما يعادلها مرفق معها صورتين طبق األصل.. 2
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العائلية للطلبة اليمنيين.. 3
عشر صور شخصية، قياس )4×6( خلفيتها بيضاء أمامية. . 4
مناطق . 5 خارج  من  الثانوية  على  للحاصلين  والتعليم  التربية  وزارة  من  تأكيد  رسالة 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
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رسالة الكلية
تسعى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العلوم والتكنولوجيا لتخريج كوادر صحية  مؤهلة تأهياًل علميًا و مهاريًا عاليا، ملتزمين بأخالقيات 
المهنة وقادرين على التعلم المستمر، ليسهموا في اإلرتقاء بالوضع الصحي المحلي واإلقليمي وذلك بتبني نظام التعليم الطبي المتجه نحو 

المجتمع  في بيئة تعليمية بحثية متطورة .

أهداف الكلية
رفد المجتمع بكوادر صحية ذوي كفاءة عالية قادرين على التعامل مع المشكالت الصحية المختلفة .. 1
 رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع .. 2
توفير بيئة مناسبة ألعضاء هيئة التدريس والطالب للقيام باألبحاث العلمية المختلفة التي تنهض بالواقع الصحي .. 3
تطوير العالقات وتبادل الخبرات مع برامج الطب في كليات الطب في الجامعات  محليا وإقليميا .. 4
تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الكلية .. 5

شروط القبول والتسجيل بالكلية :

يشترط على الطالب الراغب في االلتحاق بالكلية  أن تنطبق عليه الشروط التالية:
أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة – القسم العلمي أو ما يعادلها وبالتقدير الذي تحدده الجامعة ووزارة التعليم العالي سنويًا ) ال . 6

يقل عن  75 %( .
أن يقدم كل الوثائق المطلوبة معمدة من الجهات المختصة ، مع طلب االلتحاق إلدارة القبول والتسجيل .. 7
أن يجتاز امتحان القبول . . 8
اجتياز المقابلة الشخصية .. 9

أن يتعهد بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة .. 10

كلية الطب والعلوم الصحية
faculty of Medicine & Health Sciences
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برامج الكلية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

برنامج طب عام وجراحة
 برنامج تكنولوجيا األشعة 

الطبي  والتصوير 

بكالوريوسبكالوريوس

برنامج مختبرات طبيـة
برنامج

تغذية عاجية وحميات
بكالوريوسبكالوريوس

للطالبات فقط
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عن البرنامج
العلوم  بجامعة  الصحية  والعلوم  الطب  بكلية  البشري  الطب  برنامج  يسعى 
والتكنولوجيا لتخريج أطباء مؤهلين تأهياًل علميًا ومهاريًا عاليًا ، ملتزمين بأخالقيات 
الطب ، قادرين على التعلم المستمر ليسهموا في االرتقاء بالوضع الصحي المحلي 
واإلقليمي ، وذلك بتبني نظام التعليم الطبي المتجه نحو المجتمع والقائم على حل 

المشكالت في بيئة تعليمية وبحثية متطورة .

أهداف البرنامج
المشكالت . 1 مع  التعامل  على  قادرين  عالية  كفاءة  ذوي  بأطباء  المجتمع  رفد 

الصحية المختلفة .
رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع .. 2
توفير بيئة مناسبة ألعضاء هيئة التدريس والطالب للقيام باألبحاث العلمية . 3

المختلفة التي تنهض بالواقع الصحي .
في . 4 الطب  كليات  في  الطب  برامج  مع  الخبرات  وتبادل  العالقات  تطوير 

الجامعات المختلفة محليا وإقليميا .
تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى البرنامج .. 5

فرص العمل
العمل في المستشفيات والعيادات .	 
العمل في مراكز الرعاية الصحية األولية .	 
العمل في وزارة الصحة  .	 
العمل لدى منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني األخرى .	 
العمل االستشاري في المستشفيات والشركات الطبية والجهات الصحية .	 
العمل األكاديمي في الكليات الصحية .	 
العمل في مراكز األبحاث العلمية .	 

برنامج بكالوريوس طب عام وجراحة 
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بكالوريوس تكنولوجيا األشعة والتصوير الطبي 

مميزات البرنامج 
يعتبر البرنامج من أحدث البرامج على المستوى المحلي .	 
خالل 	  ومن  متميز  تخصصي  كادر  خالل  من  متميزة  تعليمة  خدمة  البرنامج  يقدم 

بأحدث  مجهزة  أشعة  وأقسام  حديثة  معامل  من  للكية  التابعة  والمرافق  اإلمكانات 
العلوم  جامعة  مستشفى  في  الطبي  والتصوير  األشعة  قسم  رأسها  على  التجهيزات 
في  األشعة  أقسام  إلى  باإلضافة  للكلية  التابعين  الطبي  والمجمع  والتكنولوجيا 

المستشفيات الحكومية العامة .
يوفر البرنامج تعليمًا نوعيًا غير مختلط للفتيات ضمن فرع الطالبات تتوفر فيه كافة 	 

اإلمكانات والتجهيزات التي يتمتع بها البرنامج في فرع البنين .

يوفر البرنامج بيئة تعليمية مناسبة من خالل األنشطة العلمية والخدمات واألنشطة 	 
الطالبية المختلفة .

تربط البرنامج عالقات تعاون وتبادل خبرات مع كليات وبرامج علوم األشعة والتصوير 	 
الطبي في المحيط اإلقليمي .

أهداف البرنامج
إكساب الطلبة المعارف والمهارات المختلفة في مجال تكنولوجيا األشعة والتصوير . 1

الطبي والعلوم الداعمة له  .
بكفاءات . 2 الطبي  والتصوير  األشعة  تكنولوجيا  في  متخصص  بكادر  المجتمع  رفد 

ومهارات متميزة  .
التقنيات . 3 واستخدام  الحلول  وصياغة  المشكالت  وتحليل  االتصال  مهارات  تطوير 

الحديثة لدى الطلبة في مجال تخصصهم .
وبحثية . 4 مهنية  بيئة  الصحية من خالل  المجتمع وحل مشكالته  االسهام في خدمة 

متميزة  .
تطوير العالقات وتبادر الخبرات مع البرامج المماثلة والجهات ذات العالقة .. 5

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج
العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة  .. 1
العمل في مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات .. 2
العمل في عيادات ومراكز األشعة والتصوير الطبي. . 3
إدارة أقسام وعيادات ومراكز األشعة والتصوير الطبي. . 4
العمل في شركات أجهزة األشعة التشخيصية والتصوير الطبي .. 5
التدريس في الكليات والمعاهد الصحية. . 6
العمل في المؤسسات البحثية ذات العالقة .. 7
إمكانية  مواصلة الدراسات العليا في مجال التخصص ) ماجستير ودكتوراه( .. 8
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عن البرنامج
يسعى برنامج التغذية العالجية والحميات  بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة 
وحل  الوقائية  الجوانب  لتقديم  مؤهلين  أخصائيين  لتخريج  والتكنولوجيا  العلوم 
المشكالت لدى المرضى وأفراد  المجتمع ككل، وكذلك قادرين على  القيام باألبحاث 

المتعلقة بالتغذية على مستوى المجتمع.

أهداف البرنامج

تزويد الطلبة بالمعلومات التي تؤهلهم للعمل في مجاالت التغذية المتخصصة.. 1
تدريب الطلبة على المهارات العملية التخصصية والضرورية لهم في ميدان . 2

العمل .
رفع . 3 أجل  من  الميدانية   والدراسات  العلمي  البحث  بمهارات  الطلبة  تزويد 

مستوى البحوث المتعلقة بالتغذية.
تدريب الطلبة على العمٍل بشكل مستقل وضمن فريق  من أجل بناء االعتماد . 4

على الذات والثقة بالنفس ومهارات العمل الجماعي واإلبداعي لتحقيق التميز 
لدى الخريجين على المستويين المحلي واإلقليمي .

فرص العمل المتاحة لخريجي البرنامج
سيتمكن خريجو البرنامج من العمل في :

برامج وإدارات التغذية في وزارة الصحة ومكاتبها  .	 
المستشفيات الحكومية والخاصة .	 
مراكز الرعاية الصحية األولية .	 
عيادات ومراكز ونوادي الحمية الغذائية وضبط الوزن .	 
شركات األدوية ومستلزمات التغذية الطبية .	 
دور رعاية المعاقين والمسنين وغيرها من الفئات .	 
المؤسسات األكاديمية والبحثية .	 
المنظمات الدولية .	 
يمكن لخريجي البرنامج االلتحاق ببرامج الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه (.	 
العمل األكاديمي في الجامعات والمعاهد العلمية .	 

بكالوريوس التغذية العالجية والحميات 
) طالبات فقط (



عن البرنامج 
الصحية  والعلوم  الطب  كلية  في  الطبية  المختبرات  بكالوريوس  برنامج  يسعى 
التشخيص  في  متخصص  كاد  وتخريج  إعداد  إلى  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة 
في  ويسهم   ، المتميزة  والعلمية  المهنية  والمهارات  بالقدرات  مزودين  المخبري 
خدمة المجتمع والبحث العلمي من خالل بيئة تعليمية متميزة وكادر كفء ومناهج 
حديثة وباستخدام  تقنيات التعليم والتعلم الحديثة وفقا لمعايير الجودة واالعتماد 

األكاديمي .

أهداف البرنامج
يهدف البرنامج الى:

المختبرات . 1 علوم  في  والمهنية  العلمية  والمهارات  المعارف  الطلبة  إكساب 
الطلبية . 

تزويد المجتمع بكفاءات متخصصة في التشخيص المخبري .. 2
مشكالت . 3 حل  في  المتميزة  والبحثية  الصحية  الخدمات  تقديم  في  اإلسهام 

المجتمع الصحية .
إنشاء عالقات وشراكات فاعلة مع المؤسسات ذات الصلة  .. 4
استخدام الطرق الحديثة في عملية التعليم والتعلم .. 5

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

المستشفيات والمراكز الصحية .	 
المؤسسات األكاديمية .	 
مراكز األبحاث .	 
مصانع األدوية .	 
مراكز األدلة الجنائية . 	 
المنظمات الدولية .	 
شركات األجهزة الطبية والمخبرية .	 
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعات .	 
العمل في الجامعات والكليات والمعاهد .	 
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بكالوريوس المختبرات الطبية
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كلية الطـب والعـلـوم الصحـيــة
Tel : 373237 )4116(


