
كلية الطب وعلوم الصحة



رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

ــوادر . 	 ــن الك ــاء اذلايت م ــق الاكتف املســامهة يف حتقي
ــم  ــا ميكهن ــًا مب ــًا ومعلي ــًا علمي ــة ت�أهي ــة املؤه الوطني
ــات  ــف القطاع ــال يف خمتل ــدورمه الفّع ــام ب ــن القي م
بكفــاءة عاليــة دون االإخــال مبعــدالت  الصحيــة 

ــة. ــة والمكي ــل النوعي العم
 رفــع مسســتوى القــدرات الفنيــة واملهنيــة دلى الطلبــة . 	

التطــور اذلي تشــهده  عــى مواكبــة  ومســاعدهتم 
ــامل. ــة يف فلســطني والع ــات الصحي ــف القطاع خمتل

ــي، . 	 ــة تطــورات العــر التق ــارات ومواكب ــة امله تمني
تمنيــة روح الانــاء املهــي والوظيفــي دلى الطــاب 
ــن خــال  ــة م ــاط الســلوكية الوظيفي كســاهبم الأمن واإ

ــة. ــات امليداني التدريب
ــة احمليطــة بتخصصــات . 	 العمــل عــى الت�أثــر يف البيئ

اللكيــة لرفــع الوعــي الصحــي يف اجملمتــع وذكل بتفعيــل 
انشــطة وامــاانت اللكيــة واملنظــات واملؤسســات 

ذات الصــة لاهــام ابلصحــة العامــة وحصــة البيئــة.
ــة ولأعضــاء . 	 ــبة للطلب ــة املناسس ــة التعلميي ــر البيئ توف

ــداع. ــز والاب ــى المت ــز ع ــي حتف ــس وال ــة التدري هيئ
ــة . 	 ــال الطــب والصح ــني يف جم ــدرات العامل ــة ق تمني

مــن خــال التدريــب والفــرص التعلمييــة املتخصصــة 
واملصممــة لتلبيــة الاحتياجــات املتطــورة لنظــام 

ــة. ــة الصحي ــة واملعلوماتي ــة العام الصح
وادلراســات . 	 التخصصيــة  الاستشــارات  تقــدمي 

يف  الصحــي  النظــام  وحتديــث  لتطويــر  املهنجيــة 
اخملتلفــة. والتحــدايت  املتغــرات  ليواكــب  فلســطني 

اسستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعلمي والتعمل.. 	

قلمييًا وعامليا  لكية �أاكدميية وحبثية رائدة وممتزة حمليا واإ
تسامه يف تطوير املنظومة الصحية الوطنية.

عداد كوادر مؤهة ومدربة وممتزة  تقدمي برامج �أاكدميية وحبثية واستشارية ذات جودة عالية واإ
علميًا ومعليًا وقادرة عى تلبية حاجات السوق من الكفاءات املتخصصة يف جمال الطب والعلوم 

الصحية.



دوائر الكلية

دائرة العلوم الطبية األساسية

 دائرة التمريض

دائرة العلوم الطبية السريرية



اع��داد أخصائ��ي تغذي��ة صحي��ة وعالجي��ة بق��در كاٍف م��ن 
املعرف��ة والعل��م يف جم��ال املعاجل��ة باألغذي��ة لألش��خاص 
واألف��راد الذي��ن تتطلب حاالته��م الصحية التدخل العالجي 
التغذوي.اج��راء أحب��اث علمية ومش��اريع حبثية يف جماالت 
التغذي��ة والعل��وم الغذائي��ة املختلف��ة وال��ي تل��ي حاج��ات 
اجملتمع.خدم��ة اجملتم��ع احملل��ي ع��ن طريق تطوي��ر الصحة 
وتعزي��ز التغذي��ة الصحي��ة والعالجي��ة م��ن خ��الل ورش��ات 

عم��ل وبرام��ج وحماض��رات تدريبي��ة وتوعوي��ة.

روح االبت��كار يف التعام��ل م��ع املش��كالت وإجي��اد احلل��ول هل��ا.
مه��ارات متمي��زة يف إج��راء األحب��اث العلمي��ة وتطويره��ا 
خلدم��ة املمارس��ات الطبي��ة. االلت��زام باحملافظ��ة عل��ى صحة 
اجملتمع واالفراد.القدرة على توظيف التكنولوجيا احلديثة 
بكف��اءة وتنافس��يه عالية.االلت��زام مبعاي��ر اجل��ودة الش��املة 
باعتم��اد املعاي��ر احمللي��ة والدولية.احملافظ��ة عل��ى الصح��ة 
م��ن خ��الل ممارس��ة الط��ب الوقائ��ي والتوعي��ة الصحي��ة.

مه��ارات القي��ادة وروح العم��ل ضم��ن الفري��ق الواح��د.

وزارة الصحة و مستشفيات حكومية وخاصة.. 	
 مراكز تغذية صحية و مؤسسات عناية تغذوية . 	

)مثل التمريض املنزلي(.
 مراكز حبثية يف جمال التغذية واحلميات . 	

الغذائية واملعاجلة باألغذية. 
مراكز رياضة ويعمل كمتخصص يف تغذية . 	

الرياضيني.
 مؤسسة املواصفات واملقاييس. . 	

املؤسسات احلكومية ومستشفيات وزارة الصحة.. 	
املستشفيات اخلاصة.. 	
 افتتاح عيادات خاصة.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساع������ة 
معتمدة

ساع������ة 
معتمدة

126

265

70
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ف�����������رع 
الثانوية

ف�����������رع 
الثانوية

مع�����دل 
الثانوية

مع�����دل 
الثانوية

دائرة العلوم الطبية األساسية ختصص التغذية الصحية والعالجية

دائرة العلوم الطبية األساسية ختصص الطب البشري

علمي

علمي



تطبي��ق منهجي��ة التعلي��م ضم��ن معاي��ر عاملي��ة وتدري��س 
الطال��ب وف��ق األس��اليب التطبيقي��ة احلديث��ة ال��ي جتم��ع 
ب��ني احملاض��رة النظري��ة والتطبي��ق العمل��ي. رف��د اجملتم��ع 
بالك��وادر الق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع املش��اكل املعاص��رة ال��ي 
تواجه��ه يف اجمل��االت ذات العالق��ة بالتخصص واملس��اهمة يف 
حلها. املس��اهمة يف حتقيق التواصل والتكامل بني مؤسس��ات 
املختلف��ة.  بقطاعات��ه  احملل��ي  واجملتم��ع  العال��ي  التعلي��م 
املساهمة يف حتقيق الرؤية التطويرية على مستوى الكلية 

واجلامع��ة.

توف��ر ك��وادر مؤهل��ة علمي��ا ومدرب��ة عملي��ا بش��كل جي��د 
ع��الج  كأخصائ��ي  العالق��ة  ذات  القطاع��ات  يف  للعم��ل 
وظيف��ي. تأهي��ل الط��الب ومتكينه��م وتزويده��م بامله��ارات 
املهني��ة والبحثي��ة والتطبيقي��ة الالزم��ة لتأهيله��م لس��وق 
العم��ل يف اجمل��ال الصح��ي التأهيلي��ز. تدري��ب الط��الب عل��ى 
األجه��زة الالزم��ة يف عملي��ة التأهي��ل ع��ن طري��ق توف��ر 
خمت��رات خاص��ة حتت��وي عل��ى أح��دث األجه��زة واألدوات 

التدريبي��ة. 

القطاع العالجي والتأهيلي )املستشفيات بكافة . 	
قطاعاتها وختصصاتها العامة واخلاصة(.

 مراكز رعاية االمومة و الطفولة واملراكز . 	
املتخصصة خلدمات تنظيم االسرة.

 مراكز التدريب و التثقيف الصحي و مراكز . 	
البحوث العلمية. 

القطاع التعليمي مثل كليات التمريض واملعاهد . 	
الفنية للتمريض.

املستشفيات: يف اقسام التأهيل.. 	
 مراكز التأهيل الطي والرعاية اخلاصةو مراكز . 	

التأهيل ا جملتمعي. 
دور املسنني. . 	
خمترات العالج الوظيفي يف املؤسسات التعليمية.. 	
 املدارس واملخيمات بالتعاون مع املنظمات الغر . 	

رحبية.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل
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معتمدة
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136
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الثانوية
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الثانوية

مع�����دل 
الثانوية

دائرة التمريض ختصص التمريض

دائرة العلوم الطبية األساسية ختصص ال�عالج ال�وظ�يفي

علمي

أدبي

علمي
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