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ترحيب العميد

بصفتي العميد المؤسس لكلية الطب في جامعة قطر، يشرفني أن أقود مسيرتها 
لتصبح مؤسسة مرموقة في تقديم التعليم الطبي العالي الجودة، ولتكون االختيار 

األول بالنسبة للطلبة واألكاديميين والباحثين المتميزين في المجال الطبي.

إن كليتنا تجذب الطلبة المرموقين الواعدين، ونحن ملتزمون بتزويد طالبنا بالكفاءات 
المناسبة وتخريج أطباء مؤهلين يتمتعون بالشخصية والمعرفة والمهارات التي 

تمكنهم من التأثير االيجابي في دفع مستقبل الرعاية الصحية في قطر قدمًا.
وبتوجيه حكيم من القيادة الوطنية، وشراكة استراتيجية مع قطاع الصحة في الدولة، 
تعمل جامعة قطر على بناء كلية طب قوية ترفد المجتمع بأطّباء كفوئين يُشكلون 

جزًءا ال يتجزأ من المنظومة الصحية ومن المجتمع القطري.

خلق مجتمع من اطباء المستقبل الماهرين في رعاية الناس والشخصنة في عالج 
المريض ومعاملته بكل تعاطف و احترام هو في صميم فلسفتنا التعليمية.

أرحب بكم واتمنى أن تصبحوا جزءاً من هذه التجربة المحفزة ذات الهدف النبيل 
والمشرف.

البروفيسور إيغون تفت
نائب رئيس الجامعة  للعلوم الطبية والصحية 

عميد كلية الطب في جامعة قطر



نبذة عن الكلية

كلية الطب هي الكلية الثامنة في جامعة قطر، تأسست في عام 2014 بتوجيه أميري ومن خالل دراسة 
جدوى شاملة كمبادرة مشتركة بين جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. وتُعنى الكلية بالتركيز على 

االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في قطر كما تتماشى مع اإلستراتيجيات واألولويات الوطنية 
في مجال التعليم والرعاية الصحية.

تعتبر  كلية الطب عضواً فعااًل  في تجمع التخصصات الصحية لجامعة قطر  ) جامعة قطر-الصحة(*، 
حيث تتضافر الجهود المشتركة بين التخصصات الصحية المتعددة لجميع أعضاء المجموعة في 

مجال التعليم والبحث والتوعية المجتمعية، وبالتالي المساعدة في تقدم المعرفة في القطاع 
الصحي، والتصدي للتحديات المحلية واإلقليمية، والمساهمة في تحسين صحة السكان وفقًا  

الحتياجات قطر المستقبلية.

تطرح كلية الطب حاليًا برنامجين اكاديميين: برنامج طبيب عام و برنامج الدكتوراة في العلوم الطبية.

تستغرق دراسة برنامج الطبيب العام في الكلية ست سنوات، وهي مصممة وفق أفضل النماذج 
االوروبية واالميركية، مركزة على أساليب التعلم من خالل حل المشكالت.  تعتمد البيئة التربوية 

والتعليمية في كلية الطب أفضل ممارسات التعليم الدولية القائمة على تمحور التعلم حول الطالب 
كما أنها تعزز فرص االبتكار في التعليم، فهي تعتمد التعليم التفاعلي والممتع من قبل كبار الخبراء 
والمختصين في مجال االعتماد األكاديمي، مع الدمج بين التعلم الجماعي والذاتي والقائم على حل 

المشكالت باإلضافة إلى دمج نظم التعلم االلكتروني.  إن برنامج التعليم الطبي في كلية الطب 
مصمم وفق أفضل الممارسات الدولية مع موائمة تطبيقها بما يتناسب مع السياق المحلي واحتياجات 

دولة قطر.

 وكجزء من البرنامج التعاوني الجديد للدراسات العليا الذي أطلقه تجمع التخصصات الصحية في 201٨،
تم تصميم برنامج الدكتوراة في العلوم الطبية لتدريب العلماء على مستوى عالمي للتقصي عن 

واستحداث الحلول للمشاكل البحثية الملحة في مجاالت العلوم الطبية.

* تم تأسيس تجمع التخصصات الصحية لجامعة قطر في عام 2016.  يضم هذا التجمع كلية الطب، كلية العلوم 
الصحية، كلية الصيدلة باإلضافة إلى العيادة الصحية في الجامعة و يدمج فيما بينها لخلق وحدة اكاديمية  

متخصصة ومتكاملة بما يتماشى مع نظام الرعاية الصحية الوطني، ملتزمًا بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
 ومن أولويات تجمع التخصصات الصحية المساعدة على تحفيز ودمج مهام التعليم والبحث ورعاية المرضى في 

قطر.
www.qu.edu.qa/health :للمزيد من المعلومات، الرجاء االطالع على الرابط التالي
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يتمحور البرنامج حول األولويات الوطنية وفق منهج دراسي دولي ومعايير جودة عالمية تهيء 
الطلبة الجتياز  اختبارات ترخيص مزاولة المهنية العالمية.

يتعلم الطلبة ضمن مجموعات صغيرة تقوم على العمل الجماعي مع التركيز على مهارات 
القيادة والتواصل خاصة  باللغة العربية وهي من المقومات الهامة للتعامل مع المرضى وممارسة 

الطب في قطر والمنطقة. ويوفر المنهج العديد من فرص التعلم القائم على البحث ما يساعد 
الطلبة على تطوير مهاراتهم البحثية. 

ترتكز طرائق التعلم على البحوث العلمية، وعلى مبدأ التعلم مدى الحياة بهدف تمكين الخريجين 
من تطوير مهاراتهم ومعارفهم بشكل مستمر يواكب أحدث معايير الجودة واالبتكارات في المجال 

الطبي. 

يبدأ التعرف على بيئة المستشفى منذ السنة األولى من خالل التعاون الوثيق مع مؤسسة حمد 
الطبية وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية. 

توفر كلية الطب الموارد التعليمية الغنية و تعتمد أنظمة تكنولوجيا التعليم المتطورة  التي 
  ،)VPL( التعلم القائم على المريض االفتراضي ،Anatomage تشمل: ميكروسكوب الويب، طاولة الـ

مكتبة CMED وقواعد البيانات، مركز موارد علم التشريح و مختبر المهارات السريرية.

يتكامل منهج كلية الطب تكاماًل وثيقًا وعضويًا مع قطاع الرعاية الصحية في قطر مما يسمح 
للطلبة تكوين فهم عميق لخصائص الرعاية الصحية في قطر ويوفر لهم الفرصة لبناء شبكة من 

العالقات المهنية منذ مرحلة مبكرة.

ترتكز  البيئة التعليمية على الطالب و يتمحور  المنهج التدريسي على أسلوب دراسة حالة المرضى 
مع التركيز على الحاالت الشائعة في قطر. 

كلية الطب جزء من جامعة متكاملة ما يوفر للطلبة فرصة لالستفادة من مقررات وبرامج أكاديمية 
متنوعة ومن مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الطالبية المطورة.

يتم التركيز على المهارات القيادية وعلى التواصل باللغة العربية لتخريج طلبة يسهمون في 
تطوير وقيادة قطاع الرعاية الصحية في قطر.   
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الشراكات المحلية والعالمية

منذ تأسيسها، بدأت كلية الطب إنشاء شبكة قوية ومتنوعة من الشراكات حيث تم التوقيع على 
مذكرات تفاهم وطنية ودولية لبناء أسس للتعاون المتبادل والمشاريع المشتركة.  هذا التعاون 

يتمحور حول عدة مجاالت متنوعة من تطوير المناهج وتبادل الخبرات التعليمية والتنمية، وأنشطة 
التعليم المشترك، وتطوير الدورات االختيارية وتبادل الطالب وكذلك التعاون البحثي المتعدد في 

العلوم الطبية األساسية، صحة السكان، العلوم االكلينيكية والتعليم الطبي.

شراكاتنا المحلية
- مؤسسة حمد الطبية

- مؤسسة الرعاية الصحية األولية
- سدرة للطب

- مستشفى سبيتار
- المستشفى االهلي

- مركز طب األم والجنين
- الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية

- معهد قطر لبحوث الطب الحيوي

الشراكات العالمية

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير تعليم طبي ذات معايير دولية، قامت كلية الطب
بإنشاء وتعزيز الشراكات مع عدد من  مزويدي الرعاية الصحية والهيئات التعليمية والبحثية الدولية.

أنشٔي المجلس االستشاري الدولي IAB في خريف عام 2013  ويشمل عمداء حاليين وسابقين من 
نخبة من الكليات الطبية مثل كليات الطب في جامعة ستانفورد، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة 
هايدلبرغ، والجامعة األمريكية في بيروت، ونائب رئيس »المجلس األمريكي العتماد البرامج الطبية 

ACGME. ويواصل المجلس تقديم المشورة بشكل معمق وواسع النطاق فيما يتعلق بجدوى الكلية 
واستراتيجيتها، وهيكلها التنظيمي، ونظام الحوكمة، والبرنامج األكاديمي، والمنهج التعليمي، 

وتعيين أعضاء هيئة التدريس واستقطاب الطلبة.

قام خمسة خبراء مستقلين من الكليات الطبية المعروفة على الصعيد الدولي بمراجعة المنهج 
 MACY Institute »الدراسي لكلية الطب في جامعة قطر، بما في ذلك مراجعون من »معهد ميسي

بجامعة هارفارد )الواليات المتحدة األمريكية(، ومعهد كارولينسكا )السويد(، وجامعة هايدلبرغ )ألمانيا(، 
وجامعة ليدز وجامعة رايت )المملكة المتحدة(. وأشاد كافة المراجعين الدوليين بالمعايير العالية 
لجودة المنهج الدراسي، ولكونه يوائم بين التمحور على االحتياجات الخاصة بدولة قطر، مع اتباع 

أفضل الممارسات الدولية.

يتم ضمان توافق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية ايضًا من خالل اتفاقية الخدمات االستشارية مع 
المجلس الوطني االميركي لالختبارات الطبية )NBME®(، وهي منظمة أكاديمية أمريكية رائدة في 

خدمة المهن المختصة بالصحة التي تقوم بتطوير وإدارةاختبار  الترخيص الطبي في  الواليات المتحدة 
.)®USMLE( االميركية

http://www.qu.edu.qa/ar/medicine/about/partners_affiliates.php

*  سيتم توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركاء محليين ودوليين خالل السنوات القادمة وفقًا 
الستراتيجية الكلية.

للحصول على قائمة محدثة من الشركات و العالقات، تحقق من موقعنا على االنترنت على الرابط ادناه: 

شراكاتنا العالمية
- جامعة إلينوي ، الواليات المتحدة االميركية

- جامعة غرونينغن ،  هولندا
- جامعة درسدن التقنية ، المانيا

- جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا
- اليف اليك إس إيه ، سويسرا

- المجلس الوطني لالختبارات الطبية ، الواليات المتحدة االميركية
- جامعة دانليو هاليتزكي لفيف الوطنية ، اوكرانيا

- جامعة وارميا ومازوري ، بولندا
- جامعة نيو كاسل ، استراليا

- جامعة باليموث ، المملكة المتحدة
- والترز كلوور

 

الشراكات المحلية

تعمل كلية الطب بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين واالخصائيين في مجال التعليم، 
وتقدم مساهمات قّيمة لتعزيز الخدمة االكلينيكية السريرية والتعليم الطبي والبحوث في قطر.

وتحرص الكلية على العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة لضمان مواءمتها وتكاملها مع نظام 
الرعاية الصحية الوطني، والتعامل بشكل أفضل مع خصائص وتحديات احتياجات قطر الصحية.
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برنـامج طبيـب عـام

بعد إكمال الست سنوات من برنامج الدراسة بنجاح، يحصل الطالب على 
شهادة دكتور طبيب عام )MD(  ويكون مؤهاًل لخوض أحد االختبارات الدولية 

لترخيص مزاولة مهنة الطب المقبولة في دولة قطر. 

وبينما تعتبر اختبارات ترخيص المزاولة منفصلة عن البرنامج الدراسي بالكلية، فإن البرنامج 
سوف يهييء الطلبة على وشك التخرج لخوض هذه االختبارات.  و سيقوم البرنامج بإعداد 

 IFOM-CSE إن استكمال  .IFOM-CSE و IFOM-BSE الطالب المتخرجين لهم، بما في ذلك
أو الخطوة 2 )المعرفة السريرية( من ال USMLE هو شرط لممارسة الطب في قطر. 

و يمكن للطالب اختيار استكمال تخصصهم أو دراساتهم العليا في قطر أو في الخارج. 
وقديختار البعض الدخول في برامج اإلقامة المحلية.



القبول
إن كلية الطب انتقائية في توظيف الطالب. فباإلضافة إلى المقاييس األكاديمية، يتم النظر في جميع 

خبرات وصفات مقدم طلب االنتساب لهذه الكلية.
الذكاء، الشخصية، الدافع، وتجربة الحياة؛ جميعها عوامل تؤثر على قدرة التلميذ على النجاح كطبيب.

وقد تم تأسيس كلية الطب بجامعة قطر بهدف تلبية احتياجات قطر لألطباء المؤهلين والمتمرسين 
محليًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية مع مراعاة توازن العدد بين الطالب 

القطريين و الطالب غير القطريين. 

تقديم الطلبات
لاللتحاق  بكلية الطب، يرجى تعبئة الطلبات ) المذكورة ادناه ( عبر الموقع االلكتروني للجامعة مع 

إلحاقها بالوثائق المطلوبة:

طلب االلتحاق بجامعة قطر
www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/apply

طلب االلتحاق بكلية الطب
 www.qu.edu.qa/medicine/students/admission-application

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد االلكتروني:  
cmed.studentaffairs@qu.edu.qa
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» أشعر باالمتنان والحظ لكوني
طالبًا في كلية الطب - جامعة 

قطر  حيث تتمتع  الهيئة 
التدريسية بالكفاءة العالية . 

لقد كانت تجربة رائعة حتى اآلن، 
وأنا متأكد من أنها ستستمر 

كذلك.«

براء شريم
طالب طب عام، دفعة 2022

»في سنة التحاقي االولى بالكلية، 
وكوني طالبة تأتي من بيئة حاضنة 

في المدرسة، كنت أشعر بالوهم 
من االنضمام إلى الجامعة؛  ولكنني 

تلقيت  الترحيب والدعم في كلية 
الطب اللذين خوالني من الشعور 
بالراحة واالنتماء خالل فترة وجيزة. «

عائشة خان
طالبة طب عام، دفعة 2022

»الحياة في كلية الطب ببساطة 
مثيرة. هنا أتيحت لي الفرصة 

لتحقيق طموحاتي ، في بيئة داعمة 
متعددة الثقافات ومليئة بالتحديات 

وكأن آخر قطعة من  االحجية قد 
حّلت. «

كامل أبو جبل
طالب طب عام، دفعة 2022
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معايير القبول

إن االلتحاق بكلية الطب يعد منافًسا للمواطنين القطريين وغير القطريين. فبسبب العدد الكبير من 
الطلبات، ال يضمن الطالب الذين لديهم متطلبات الحد األدنى، أن يتم قبولهم.

* يعتمد القبول النهائي على عدد المقاعد لكل من المواطنين وغير المواطنين.

معايير القبول للطالب الراغبين في التحويل داخل جامعة قطر: 

يجب على الطالب الجامعيين الراغبين في التحويل من كليات الجامعة إلى كلية الطب اتباع 
الجداول الزمنية وشروط القبول في جامعة قطر.  عملية القبول تنافسية وتخضع لعدد المقاعد 

المتوفرة ؛ وبالتالي،فإن تلبية الحد األدنى من المتطلبات ال يضمن قبول التحويل.
ينصح باالنتقال إلى كلية الطب من كلية الصيدلة ، كلية العلوم الصحية ، كلية اآلداب والعلوم

)واحد من التخصصات العلمية( ، كلية الهندسة ، كلية إدارة األعمال )المسار اإلنجليزي( ، كلية التربية 
)مسار العلوم(.

كمبدأ عام ، يجب أن يكون لدى طالب جامعة قطر المتطلبات التالية:

•  إكمال 12 ساعة معتمدة في جامعة قطر مع الحد األدنى من المعدل التراكمي 3.00

•  من المستحسن الحصول على بعض الدورات التالية في جامعة قطر: الكيمياء 101 و 103 ، 
     علم األحياء 101 و / أو اإلنجليزية 202

•  يجب أن يكون الطالب قد أتم برنامج التأسيس بشكل كامل.

. GPA*  85٪  نسبة المعدل المطلوبة في المدارس الثانوية
. IELTS = 5.5   TOEFL = 500 :**اإلنكليزي

. SAT = 530   ACT = 21  :**الرياضيات
* بالنسبة لمدارس المناهج الدولية ، سيتم معادلة درجات الرسائل إلى النسبة المئوية من قبل قسم

    القبول في جامعة قطر.  يرجى الرجوع إلى قسم القبول في جامعة قطر  لمزيد من المعلومات.
 ** يجب توفير درجات اختبار للغة اإلنجليزية والرياضيات لمركز االختبار  في جامعة قطر   قبل بدء تقديم 

    الطلبات. سوف تؤثر الدرجات المتأخرة على تقييم الطلبات.

إكمال مادتين من أصل ثالث مواد في المقررات العلمية في الثانوية )أحياء، كيمياء، فيزياء(.
ينصح الطالب بدراسة علم األحياء في المدرسة الثانوية.

رسالة تحفيزية موجزة في حدود 350 كلمة باللغة اإلنجليزية لتوضيح الهدف من دراسة الطب.

أي مستندات داعمة للطلب تحتوي على مشاركات تطوعية في قطاع الرعاية الصحية، تدريبات 
ميدانية علمية أو صحية أو العمل االجتماعي.

اجتياز مقابلة شخصية مع لجنة القبول )عند الحاجة(. 

معايير القبول لطالب المدارس الثانوية:

 •

•
   

 •

•

•

طلبات تحويل أخرى:
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االتصال بكلية الطب وتسجيل الدخول لدى الجامعة للتحقق من توافر مقاعد التحويل لهؤالء 

الطالب والتي تخضع لقدرات البرنامج.
إذا كان ذلك متاًحا ، يجب على الطالب استيفاء جميع متطلبات القبول لتحويل الطالب وااللتزام 

بقوانين الجامعة.

مقدمي الطلبات من الدرجة الثانية:

يجب على المقيمين في قطر الذين تخرجوا بدرجة البكالوريوس )أو ما يعادلها( من مؤسسة 
معتمدة ويريدون االلتحاق ببرنامج الطب العام في جامعة قطر االتصال بكلية الطب و إدارة القبول 

في الجامعة. توفر المقاعد لهؤالء الطالب يخضع لقدرة البرنامج، على أن يستوفي المتقدمون 
الشروط العامة للقبول.

طالب دوليون آخرون خارج قطر:

من الضروري أن يكون لدى الطالب الدوليين الذين يرغبون في االلتحاق بجامعة قطر تصريح إقامة 
قطري ساري المفعول ، وفقًا لمتطلبات القبول للجامعة.  إن الطالب األجانب الذين ال يحملون 

تصريح إقامة ساري المفعول في دولة قطر )باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي( غير 
مؤهلين للحصول على القبول في جامعة قطر.

لمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول الخاصة بالطالب الزائرين ، يرجى زيارة:
www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/admission-requirements/visiting-applicants
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فلسفة التعلم

برنامج التعليم الطبي في كلية الطب مصمم وفق أفضل الممارسات الدولية مع ضرورة موائمة 
تطبيقها بما يتناسب مع السياق المحلي واحتياجات دولة قطر.

ويقوم المنهج على مبدأ العمل باتجاه نتائج تعلُّم وكفاءات محددة لكل مرحلة، بحيث يرتبط 
المحتوى و التدريس بأهداف تعليمية واضحة تركز على مهارات وكفاءات محددة، كما يهدف 

المنهج إلعداد الطلبة للممارسة االكلينيكية منذ مرحلة مبكرة من أجل ضمان اكتساب الطلبة 
لفهم تام ألسس التعامل مع مريض حقيقي طوال ضمن بيئة اكلينيكية طوال مدة الدراسة في 

البرنامج.

وتعتمد البيئة التربوية والتعليمية في كلية الطب أفضل ممارسات التعليم الدولية القائمة على 
تمحور التعلم حول الطالب كما أنها تعزز فرص االبتكار في التعليم وعلى سبيل المثال:

اعتماد التعليم التفاعلي والممتع مع الدمج بين التعلم الجماعي والذاتي والقائم على حل 
المشكالت مع احتمال دمج نظم  التعلم االلكتروني داخل وخارج غرف الدرس، باإلضافة الى 

التعليم التقليدي.

 يتمحور المنهج على األنظمة أو االمراض أي يتم اتباع هيكلة تكاملية تدمج محتوى مؤلفات 
مختلفة ومن عدة تخصصات في مقررات تركز على أنظمة عضوية رئيسية أو أمراض شائعة، 

وطرق تشخيصها وعالجها. وهو يركز على األمراض والحاالت الشائعة في قطر وينظر في 
المرجعيات السلوكية أو االجتماعية التي قد ترتبط بها، كما يركز على مهارات التواصل مع 

المرضى بما يحقق المعالجة األمثل والفهم األفضل للخصائص الثقافية.
ويتبع المنهج مبدأ االستنتاج القائم على األدلة والبراهين مع التأكيد على تدريس المنهج العلمي 

واالطالع والتعلم من خالل البحوث. ومن أجل ضمان التعرف المبكر على أعضاء الفرق الطبية 
المختلفة وتثمين دورها بمن فيهم الممرضين والصيادلة والفنيين واالداريين، يركز المنهج على 

اهمية التداخل البيني بين التخصصات الصحية المختلفة.

إن تطوير المناهج الدراسية وتحسينها هو عملية استمرارية حيث تقوم الكلية بانتظام بمراجعة 
برنامج الطبيب العام لديها ورصد نتائج التعلم الخاصة بها وتحديد الفرص ومخرجات التعلم، 

والبحث عن مدخالت إضافية للتحسين المستمر من خالل التبادل المنتظم مع شبكتنا القوية من 
الشركاء الدوليين.

دليل الطالب
كلية الطب، عضو في الصحة

جامعة قطر

الدعم االكاديمي 

يتمحور برنامج الطب العام حول الطالب ويقدم الرعاية الشخصية واالهتمام والدعم لجميع 
الطالب.  ولدعم طالب السنة األولى ، تدير كلية الطب برنامج دعم أكاديمي ناجح.

ان التعاون مع الجامعات الدولية )بما في ذلك جامعة جرونينجن ، هولندا( يتيح توفير خدمات 
الدعم األكاديمي من قبل طالب هذه الجامعات في سنواتهم االخيرة من الطب لطالب 

جامعة قطر سنة أولى طب، وخاصة في دورات الطب العام.
كما يتطوع بعض طالب السنة الثانية المتميزون في الكلية، و بالتنسيق مع برنامج الدعم 

األكاديمي، لمساعدة اقرانهم على التعلم.  و يساعد هذا الدعم الطالب المهتمين على 
التعامل مع تحديات التعلم ، وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم الدراسية وتوجيه استقالليتهم في 

التعّلم.

ويمكن للطالب التواصل دائًما مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية،  واللجوء إلى غيرها من 
موارد الدعم األكاديمي داخل جامعة قطر.  سيتم توجيه الطالب المهتمين بخدمات الدعم 

األخرى إلى الكيانات المناسبة داخل الجامعة ، على سبيل المثال مركز الكتابة ، مركز اإلرشاد 
األكاديمي ، مركز اإلرشاد الطالبي ، و / أو ورش العمل ذات الصلة  بالتخصص الطبي.

لالستسفار، يرجى التواصل مع فريق الدعم االكاديمي لكلية الطب:
AST-CMED@qu.edu.qa

لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:

الدعم االكاديمي الخاص بكلية الطب:
www.qu.edu.qa/medicine/students/academic-support

الدعم االكاديمي للجامعة:
www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/student-learning-support/

academic-support
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خطة الدراسة 
بنًاء على أفضل نماذج الممارسات األوروبية واألمريكية، تقدم كلية الطب البرنامج التالي ذو الست 

.)MD( سنوات للطالب بدرجة علمية  شهادة طبيب عام
هذا البرنامج يقدم منهجًا قائمًا على تكامل التخصصات المتعددة ويتبنى أساليب التعلم الجماعي 
والتعلم من خالل حل المشاكل  )TBL, PBL(.  تم تصميم المنهج لتحقيق التكامل األفقي والرأسي 

بين العلوم الطبية األساسية والعلوم اإلكلينيكية طوال مدة المنهج بما يحقق تزويد الطالب بفرص 
للتعامل مع السياق اإلكلينيكي منذ مرحلة مبكرة، ويتم ذلك عن طريق ربط عملية دراسة أنظمة 

األعضاء الرئيسية في الجسم مع عملية دراسة حاالت المرضى، وتكون الدراسة في مجموعات صغيرة 
تحت إشراف وتوجيه أطباء ذوي خبرة أكاديمية وإكلينيكية. كما يتم التركيز على تطوير المهارات 

القيادية ومهارات التواصل منذ البداية مع تقدير الخصوصيات المحددة للمجتمع القطري.  بدءاً من 
السنة الثانية، يُعتمد النظام األوروبي )ECTS( لتحويل وتراكم الساعات المكتسبة للطالب. باإلضافة 
إلى ذلك،  يدرس التالميذ ما ال يقل عن 33 ساعة مكتسبة من برنامج المتطلبات العامة لجامعة قطر.

• MEDI 101 بنية اإلنسان و وظيفة األعضاء 1 ) 3 ساعة مكتسبة(
• CHEM 101 كيمياء عامة  ) 3 ساعة م.(

• CHEM 103 مختبر كيمياء عامة ) 1 ساعة م.(
• MEDI 102 تعليم طبي ) 3 ساعة م.(

• ENGL 202 لغة إنجليزية ما بعد التأسيسية 1 ) 3 ساعة م.(
• PUBH 151 اإلحصاء الحيوي للعلوم الصحية ) 3 ساعة م.(

• MEDI 103 بنية اإلنسان و وظيفة األعضاء 2  ) 3  ساعة م.(
• BIOM 201 كيمياء حيوية طبية ) 4 ساعة م.(

• ENGL 203  لغة إنجليزية ما بعد التأسيسية 2 ) 3 ساعة م.(
• MBG 101 علم األحياء الجزيئية وعلم الوراثة ) 2 ساعة م.(

• منهج أساسي إضافي  ) 3 ساعة م.(

• MEDI 201 مقدمة للتعلم القائم على حل المشكالت 
• MEDI 202 الجينات في المجتمع  ) 7 ساعة م.(

• MEDI 203 نظام الدفاع في الجسم ) 8 ساعة م.(

• MEDI 204 نظام القلب واألوعية الدموية ) 5 ساعة م.(
• MEDI 205 الدم  ) 4 ساعة م.(

• MEDI 206 الجهاز التنفسي ) 5 ساعة م.(
• اختياري في السنة الثانية او الثالثة ) 2 ساعة م.(

• MEDI 401 علم األعصاب 2  والصحة النفسية 1  ) 10 ساعة م.(
• MEDI 402 النظام المتعدد  ) 5 ساعة م.(

   اخـتـبــار  شــامل

• MEDI 403 الطب 1  ) 7 ساعة م.(
• MEDI 404 جراحة 1  ) 7 ساعة م.(

• اختياري في السنة الرابعة او الخامسة ) 2 ساعة م.(

• MEDI 601 طب الطوارئ  ) 8 ساعة م.(
• MEDI 602 التدريبات اإلكلينيكية  ) 7 ساعة م.(

• MEDI 603 طب األسرة   ) 8 ساعة م.(
• MEDI 604 الصحة النفسية والطب النفسي 2   ) 7 ساعة م.(

• MEDI 503 أمراض النساء والتوليد  ) 7 ساعة م.(
• MEDI 504 طب األطفال ) 7 ساعة م.(

• اختياري في السنة الرابعة او الخامسة ) 2 ساعة م.(

• MEDI 501 جراحة 2  ) 7 ساعة م.(
• MEDI 502 طب 2  ) 7 ساعة م.(

السنة االولى
المرحلة االنتقالية

الـربـيـعالـخـريـف

السنة الثانية
المرحلة ما قبل اإلكلينيكية

السنة الثالثة
المرحلة ما قبل اإلكلينيكية

• MEDI 301 الجهاز الهضمي/ التغذية  ) 7 ساعة م.(
• MEDI 302 النظام الكلوي  ) 5 ساعة م.(

• MEDI 303 نظام الغدد الصماء ) 5 ساعة م.(

• MEDI 304 الجهاز التناسلي ) 5 ساعة م.(
• MEDI 305 النظام العضلي الحركي و علم األعصاب 1  ) 9 ساعة م.(

• اختياري في السنة الثانية او الثالثة ) 2 ساعة م.(

السنة الرابعة
المرحلة ما قبل اإلكلينيكية

السنة الرابعة
المرحلة اإلكلينيكية

السنة الخامسة
المرحلة اإلكلينيكية

السنة السادسة
المرحلة اإلكلينيكية

IFOM I

IFOM IIMD EXAM

١٩ دليل الطالب
كلية الطب، عضو في الصحة

جامعة قطر
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الرسوم الدراسية 

إن المواطنين القطريين معفون من دفع الرسوم الدراسية في جامعة قطر.  
أّما بالنسبة للطالب الغير قطريين، فيتوجب عليهم دفع الرسوم في بداية كل فصل دراسي )الخريف، 
والربيع، والصيف(. يُطلب من الطالب دفع جميع المبالغ المستحقة عن الفصل الحالي قبل التقديم 

في أي فصل دراسي قادم.  كما يتوجب على الطلبة دفع جميع الرسوم المستحقة للفصل الحالي 
قبل البدء في الفصل التالي.

يمكن دفع الرسوم الدراسية نقداً أو بشيكات )بالنسـبة للمؤسـسات( في مكتب الخزانة باإلدارة المالية 
)الكائن في مبنى األنشطة الطالبية(، أو حتى عبر االنترنت من خالل نظام الدفع اإللكتـروني باسـتخدام 

بطاقات االئتمان المختلفة.
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تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات المختلفة

1,000

1,000

1,000
2,000

2,000

2,000

- مرحلة المقررات الدراسية
- المرحلة اإلكلينيكية

الرعاية الطالبية
التعليم في جامعة قطر مجاني للطلبة القطريين، عالوة على ذلك، الطالب القطريين المسجلين في 

كلية الطب جامعة قطر مؤهليين للحصول على رعاية طالبية من وزارة التنمية اإلدارية بما في ذلك راتبًا 
شهريًا. 

www.ad.gov.qa :للمزيد من التفاصيل حول المخصصات والمكافآت، يرجى زيارة الموقع

المنح الدراسية
تقدم جامعة قطر أنواعًا عديدة من المنح الدراسية للطلبة الغير قطريين كل عام وذلك الستقطاب 
الطلبة المتميزين.  ومع أن الغالبية العظمى من المنح الدراسية تقدم على اساس الكفاءة والتميز 

الدراسي، تقدم الجامعة أيضًا بعض المنح الدراسية للطلبة الذين يعانون من مصاعب مالية.  

لمزيد من المعلومات حول أنواع المنح التي تقدمها الجامعة وكيفية الحصول عليها، يرجى االطالع على  قسم » 
www.qu.edu.qa/students/admission : المنح الدراسية« من خالل الرابط التالي

وفقًا لنظام جامعة قطر،  تقع مسؤولية متابعة عملية المنح الدراسية وجداولها الزمنية على عاتق 
الطالب، إذ يتم اتخاذ جميع قرارات المنح الدراسية والمساعدات المالية من قبل قسم المنح الدراسية من 

قسم القبول في الجامعة. إن طلبات المنح الدراسية ال ترتبط بطلبات التسجيل، وبالتالي ان القبول 
في كلية الطب ال يضمن الحصول على المنحة الدراسية.

لمزيد من المعلومات أو االستفسارات المتعلقة بالمنح الدراسية، يرجى استخدام البريد اإللكتروني:
 scholarships@qu.edu.qa أو االتصال: لإلناث                                                 للذكور:

المهارات ومخرجات التعلم
تم اعتماد وتكييف مخرجات تعلم الطالب في المنهج الدراسي لكلية الطب بما يتماشى مع البيئة 
الثقافية للممارسة الطبية في دولة قطر وفي منطقة الخليج العربي، ووفًقا للمعايير الدولية. وبناًء 
عليها، يحدد برنامج الطبيب العام المخرجات التي يجب على الطالب الحصول عليها وإتقانها قبل 

التخرج من البرنامج كما يلي:

•  رعاية المرضى والسكان
•  المعرفة التطبيقية

•  الممارسة القائمة على األدلة والتعلم مدى الحياة 
•  مهارات التواصل والتعاون البيني بين اخصائيي مجال الصحة

•  األخالق والمهنية 
•  أنظمة الرعاية الصحية والممارسة ذات الكلفة االقتصادية

• التطور الشخصي والمهني
• المهارات البحثية

)+974( 4403 3748 )+974( 4403 3749

دليل الطالب
كلية الطب، عضو في الصحة

جامعة قطر
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تنشر المجلة الطبية الطالبية بجامعة قطر )QUSMJ( ، التي يديرها وينظمها الطالب ، تحت إشراف 
مستشاري هيئة التدريس لتجمع التخصصات الصحية  في جامعة قطر، أبحاًثا بحثية نموذجية ذات صلة 

بالطب والصيدلة والعلوم الصحية ، وتشجع  الطالب على أن يصبحوا باحثين مهمين وتقدم لهم 
www.qu.edu.qa/qusmj  .الفرصة لنشر أعمالهم البحثية

٢٣

سيجد الطالب العديد من الفرص للتطوع والمشاركة في أيام التوعية الصحية المعترف بها دولًيا ، 
سواء في الكلية أو خارجها ، ويتم تقديم ورش عمل خارج المنهج الدراسي لتزويد الطالب باألدوات التي  
تساعدهم في رفع مستوى عملية التعلم، وتحسين مهارات التواصل لديهم وصقل شخصياتهم. كما 
يتم تقديم دورات تدريبية على مدار العام الدراسي تتعلق بإدارة الوقت، وإدارة اإلجهاد ، ومهارات االختبار ، 

وما إلى ذلك... إضافة إلى مشاركتهم الفعالة في مختلف المؤتمرات الطبية داخل وخارج قطر.
وينظم طالب كلية الطب فعاليات مشتركة مع سائر طالب كليات تجمع التخصصات الصحية  

ويتعاونون بإحكام ويتواصلون معًا للمشاركة األعمق في األنشطة العامة للحرم الجامعي.

قام طالب CMED بالتعاون مع طالب وايل كورنيل-قطر بتأسيس جمعية طلبة الطب في قطر  
)QMSA( والتي تشكل منصة لتواصل طالب الطب في قطر مع هدف التأثير اإليجابي على المجال 

الطبي وبناء المهارات والقيم عند أطباء المستقبل من خالل التدريبات والحوار المفتوح.

الحياة الطالبية 

على الرغم من طبيعة برنامجها األكاديمي المتطلبة والملحة، إال أن الحياة الطالبية في كلية الطب 
تنشط مع البيئة التعليمية المتنوعة التي تحتضن القيم والثقافة القطرية.

فالحياة الطالبية ال ترتكز فقط على الفصول الدراسية، بل يتم تشجيع الطالب على التطوع وخدمة 
المجتمع، والمشاركة في نشاطات توعوية مختلفة خالل أيام الصحة العالمية، والتواصل مع المحيط، 

وتطوير مهاراتهم القيادية التي من شأنها ان تجعلهم رائدين في المجتمع.

ينظم نادي الطالب الطبي ) QUMSC( على مدار العام األنشطة االجتماعية الالمنهجية التي يقودها 
الطالب ويجمع بين طالب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. ويتطلع الطالب بانتظام إلى 

مناسبات مختلفة تجمع فيما بينهم كـ يوم الشوكوالتة ، لقاء الشواء ، اإلفطار السنوي ، عرض لألفالم، 
اليوم الرياضي، والعديد من المناسبات األخرى  باإلضافة إلى التواصل مع الكليات األخرى للمشاركة في 
النشاطات المختلفة في الحرم الجامعي. ويتميز نادي الطالب الطبي  بنشاط وديناميكية،  وهو يدار من 

قبل ضباط النادي، وهم ممثلون عن الطالب ينتخبون سنويًا من قبل أقرانهم.
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المرافق
المبنى الحالي لكلية الطب )H12 ( بجامعة قطر  يقع في الناحية الشمالية من الحرم الجامعي على 

مساحة ٨751 متًرا مربًعا.  وعلى الرغم من أن هذا المبنى مؤقت، إال أنه مجهز بالمرافق المتطورة، 
والمختبرات، وقاعات الدراسة، ومتحف طبي باإلضافة إلى قاعات استراحة و »كافيتريا« للطالب تفصل 

بين الذكور واإلناث. 

كما يقع مختبر األبحاث )ResLab( التابع لكلية الطب في مبنى )H10(، وهو مجهز بشكل جيد ويتم 
التخطيط لمواصلة توسيع منصاته التكنولوجية.

 ويجري حالًيا العمل على إنشاء مبنى جديد يجمع كليتي الطب والعلوم الصحية مجهز بأحدث 
المرافق والتجهيزات وفًقا للمعايير العالمية. و سيكون هذا المبنى بالقرب من مبنى كلية الصيدلة 

الجديد،  مما سيخلق في المستقبل  القريب حرمًا جامعيًا مصغراً لتجمع التخصصات الصحية داخل حرم 
الجامعة .

 

التدريبات االكلينيكية
يتلقى طالب كلية الطب لجامعة قطر تدريباتهم االكلينيكية في العديد من المواقع منها:

مؤسسة حمد الطبية حيث يطور الطالب مهاراتهم عبر التعرض لمجموعة واسعة من خدمات 
الرعاية بما في ذلك الطب العام والجراحة وطب الطوارئ والصحة العقلية والطب النفسي. وتشمل 

مستشفى حمد العام ، مستشفى الوكرة ، مستشفى الخور و مستشفى النساء.

مؤسسة الرعاية الصحية األولية حيث يكتسب الطالب خبرة في طب األسرة من خالل دراسة تاريخ 
االسرة الطبي والفحص السريري والتحليل المبني على المنطق في مراكزها العديدة.

سدرا للطب حيث يتعلم الطالب تطوير مهاراتهم في خدمات الرعاية المتخصصة في طب التوليد 
وأمراض النساء وكذلك طب األطفال.

 

فرص العمل
هناك فرص جذابة لخريجي كلية الطب سواء في المجال المهني أو إلكمال الدراسات العليا 

والتخصص داخل أو خارج الدولة لمن يرغب بذلك. ويمكن للخريجين االلتحاق مباشرة بأحد برامج اإلقامة 
أو الزمالة الطبية في مؤسسة حمد أو أحد مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة والعامة في قطر بعد 

الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
إن شهادة دكتور طبيب عام )MD( من كلية الطب في جامعة قطر هي شهادة معترف بها عالميًا 

وهي تخّول حامليها من متابعة دراساتهم الطبية ومزاولة مهنة الطب حيث يختارون.
 



برنـامج الدكتوراة في العلوم الطبية
إن برنامج الدكتوراة في العلوم الطبية يقع ضمن البرنامج التعاوني الجديد 

للدراسات العليا في العلوم الصحية الذي أطلقه تجمع التخصصات الصحية 
عام 201٨.   و يلتزم هذا البرنامج بتدريب المرشحين للحصول على الدكتوراة 

ليصبحوا جيل المستقبل لعلماء الصحة وقادة األبحاث بدولة قطر.  كما 
صمم لتدريب العلماء على مستوى عالمي للتقصي عن واستحداث الحلول 

للمشاكل البحثية الملحة في مجال الصحة.

على المرشح الُمتقدم لنيل درجة الدكتوراة كتابة أطروحة عن مشروع بحثي يتضمن في 
نطاقه النتائج التي تنعكس على حل مشاكل الصحة الرئيسية في قطر.
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برنامج  الدراسات العليا المشتركة
في العلوم الصحية

نبذة عن البرنامج
عام 201٨، أطلق تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر من خالل خدماته التعليمية المتكاملة، 

برنامجه التعاوني الجديد للدراسات العليا في العلوم الصحية الذي يخول الطالب من الحصول على 
درجة الدكتوراة في تخصصات العلوم الطبية، العلوم الحيوية الطبية أو العلوم الصيدالنية.

ويهدف هذا البرنامج إلى سد الفجوة في البحوث األساسية والعالجات االنتقالية والطب السريري وفي 
المجاالت المتعلقة بالسرطان، والسكري واألمراض المعدية.

ويستند البرنامج إلى التعليم والتدريب المتكامل متداخل التخصصات الذي يلغي االزدواجية غير 
الضرورية في المناهج والبنية التحتية، ويخلق فرًصا لمعالجة المواضيع البحثية المشتركة، ومواءمة 

الموارد على أساس الوظائف وأوجه التآزر، ويرسخ التوجه االستراتيجي المستهدف ويعزز البرنامج 
األكاديمي لتلبية احتياجات المجتمع دون المساس باستقاللية البرامج المشاركة. 

على الصعيد المحلي، يتعاون برنامج الدكتوراة في اإلشراف على الطالب والبحث مع مؤسسة حمد 
الطبية، وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومركز قطر لبحوث القلب واألوعية الدموية ومؤسسة الرعاية 

الصحية األولية باإلضافة إلى المركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان. 

ويجري توسيع نطاق التعاون الدولي في مجاالت التعليم والبحث مع مختلف المؤسسات التعليمية 
والطبية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
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برنامج الدكتوراة في العلوم الطبية

المنهج الدراسي
يوفر برنامج الدكتوراة للطلبة أسسًا من التدريب المتعدد التخصصات ذو الصلة بالعلوم الحيوية 

الطبية، والسريرية والصيدلة. عقب ذلك تدريب مكثف في الجوانب المتقدمة من مجاالت العلوم 
الطبية، باإلضافة الى فلسفة البحوث والتحكم بالتقنيات.

 يستغرق برنامج الدراسة أربع سنوات بمجموع 60 ساعة معتمدة، تماشيًا مع العديد من برامج الدكتوراة 
الناجحة في المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى. ستشمل المناهج الدراسية محاضرات رسمية، 

ومشاريع جماعية، وعروض تقديمية لألبحاث، ونادي مجلة، وكتابة أوراق علمية ذات جودة عالية ومحكمة 
ومصنفة عالميًا، وذلك بهدف تطوير قدرة الطلبة على التفكير النقدي، والكتابة العلمية المكثفة، 

وحل المشكالت من خالل البحث. سيتم تدريس جميع المواد الدراسية باللغة االنجليزية. 

هذا وقد تم قياس مدة الدورات التعليمية والدراسية بالمقارنة مع المؤسسات الدولية كجامعة 
كولومبيا البريطانية وجامعة ألبرتا. إن الخبرات التعليمية والبحثية التي يكتسبها الطلبة ستكون 

مماثلة لتلك التي تقدم في مؤسسات أخرى. وقد تم تصميم هذه التخصصات بحيث تعكس 
االحتياجات المحلية وبيئة الرعاية الصحية في دولة قطر. 

هذا وقد تم عقد مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات تعليمية وطبية في الواليات المتحدة األمريكية 
والمملكة المتحدة وأستراليا بهدف التعاون في مجاالت التدريس والبحث المتعلقة بالبرنامج.

كما يتم التعاون مع مؤسسات ومراكز بحثية وصحية في دولة قطر كمؤسسة حمد الطبية، و سدرة 
للطب، وكلية طب وايل كورنيل، ومؤسسة الرعاية الصحية االولية، والمعهد االنتقالي للبحوث 

المتعدية، والمركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان، وذلك في مجاالت البحث واالشراف على الطلبة.

الخطوات النموذجية للطلبة المستجدين: 

• التسجيل في المقررات الرئيسية واالختيارية لتطوير قاعدة واسعة في العلوم الطبية 
    والسريرية. 

• اختيار مقررات دراسية متقدمة مناسبة للتعمق في مجال التخصص. 

• تلقي التدريب العملي في مختبرات البحوث لتعلم تقنيات بحثية متنوعة.

• المشاركة في حلقات دراسية متعددة التخصصات.

• اجتياز امتحان الترشيح الكتابي والشفوي الخاص بدرجة الدكتوراة.

• إجراء مجموعة كبيرة من البحوث األصلية حول مواضيع ذات الصلة بمجال التخصص. 

• صياغة االطروحة بغرض نشر بيانات بحثية جديدة في مجالت دولية محكمة ومصنفة عالميًا.

• مناقشة اطروحة تصف االبحاث التي تّم العمل عليها بنجاح.

تكتمل جميع متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة عادة في غضون أربع سنوات.

متطلبات القبول
• يجب أن يكون الطالب حاصاًل على درجة طبيب عام، أو ماجستير في الصيدلة أو المجاالت 

    ذات الصلة بالبحث ليكون مؤهاًل للقبول، بمعدل تراكمي 3.0 كحد أدنى في الماجستير.

• الطالقة في اللغة اإلنجليزية: 
    تلبية معيار اللغة اإلنجليزية المطلوب.

     تتمثل المتطلبات في حصول الطالب على درجة سابقة من مؤسسة تعليم عالي في 
     برنامج تكون فيه اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس، أو تحقيق درجة ال تقل عن 520 في اختبار   
     اللغة اإلنجليزية لغير  الناطقين بها )التوفل( الورقي أو 6.0 في اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي 

     )إيلتس(، خالل عامين من بداية الفصل الدراسي المقصود.

• خطاب الغرض من الدراسة.

• اجتياز المقابلة.

• بيان درجات رسمي مختوم من كل كلية / جامعة حضرها.

• 3 خطابات توصية.

٣١
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قائمة المقررات الدراسية
ينقسم منهج البرنامج المشترك الى ثالثة مستويات:

• يشمل المستوى االول جميع الطلبة المقبولين ويتضمن مقررين دراسيين )6 ساعات معتمدة(.
• يتضمن المستوى الثاني ثالثة مقررات دراسية كمتطلبات أساسية للتخصص. ويمكن أن تعتبر هذه

    المقررات لطلبة الدكتوراة في التخصصات الصحية االخرى كمواد اختيارية. يتطلب من كل طالب 
    اجتياز 44 ساعة معتمدة من أجل تحضير وكتابة أبحاث األطروحة.

• يتضمن المستوى الثالث مقرر دراسي واحد من المواد االختيارية )3 ساعات معتمدة( وهي متاحة 
   لجميع الطلبة.

مدة البرنامج
تتطلب درجة الدكتوراة في معظم المؤسسات الدولية للتعليم العالي والتي تعزز األبحاث أربع 

سنوات من الدراسة بمجموع 60 ساعة معتمدة من المقررات الدراسية واألبحاث. وعلى هذا النحو، فإن 
برنامج الدكتوراة في التخصصات الصحية يتوافق مع العديد من البرامج الناجحة في العلوم الطبية في 

الجامعات الدولية المعروفة. ومن المتوقع استكمال هذا البرنامج خالل أربع سنوات، على افتراض عدم 
الوضع تحت المراقبة لضعف التحصيل األكاديمي. إال انه يمكن تمديد فترة الدراسة إلى سنة إضافية 

أخرى، حسب تقدم الطلبة على غرار برامج الدكتوراة األخرى في جامعة قطر.

عنوان المادةرقم المادة

MEDI 720
MEDI 860
MEDI 861
MEDI 862
MEDI 863

MEDI 899

المقررات الرئيسية العامة

مناهج البحث المتقدم
األساس الخلوي والجزيئي لألمراض

BIOM 700
BIOM 710

3
3

3
1
1
1
1

3
44

عدد الساعات
المكتسبة

األبحاث السريرية التحويلية
دراسات موجهة في التحقيق السريري 1 
دراسات موجهة في التحقيق السريري 2
دراسات موجهة في التحقيق السريري 3
دراسات موجهة في التحقيق السريري 4

اختياري*
أبحاث األطروحة

المقررات الرئيسية في تخصص العلوم الطبية

متطلبات سابقة

القبول
القبول

القبول
القبول
القبول
القبول
القبول
القبول

BIOM 700 واالختيار 
الشامل

مادة جديدة متطلبات
مشتركة/ مالزمة

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

MEDI 730 / MEDI 740 / MEDI 750 :المقررات االختيارية: يختار الطالب مادة واحدة فقط من المواد التالية *

عنوان المادةرقم المادة

المقررات االختيارية

تصميم الدراسات البحثية السريرية 
قضايا أخالقية في األبحاث السريرية 

التي تستخدم العينات البشرية 
مواضيع خاصة في األبحاث السريرية 

التحويلية

MEDI 730
MEDI 740

MEDI 750

3
3

3

عدد الساعات
متطلبات سابقةالمكتسبة

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

مادة جديدة متطلبات
مشتركة/ مالزمة

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

نعم
نعم

نعم

عدد ساعات التواصل
المحاضرة   المختبر

3
3

3

-
-

-

تسلسل المقررات الدراسية
يستكمل جميع الطلبة المقررات الرئيسية المطلوبة خالل السنة االولى. وتوفر هذه المقررات محتوى 

في مجاالت االتصال الكتابي والشفوي، والتصميم التجريبي، وكتابة أطروحة بشكل قابل للنشر.

السنة األولى، الفصل األول )أساسي عام(**

مناهج البحث المتقدم
األساس الخلوي والجزيئي لألمراض

BIOM 700
BIOM 710

3
3

عدد الساعات المكتسبةعنوان المادةرقم المادة

السنة األولى، الفصل الثاني )مقررات أساسية و اختيارية للتخصص(**

المواد الرئيسية في تخصص العلوم الطبية

األبحاث السريرية التحويلية
اختياري*

MEDI 7203
3

السنة  الثانية ، الفصل األول

دراسات موجهة في التحقيق السريري 1 
أبحاث األطروحة
االختبار الشامل

MEDI 860
MEDI 899

1
٨

السنة  الثانية ، الفصل  الثاني

دراسات موجهة في التحقيق السريري 2
أبحاث األطروحة

اختبار الترشيح

MEDI 861
MEDI 899

1
٨

السنة  الثالثة ، الفصل  األول

دراسات موجهة في التحقيق السريري 3
أبحاث األطروحة

MEDI 862
MEDI 899

1
٨

السنة  الثالثة ، الفصل  الثاني

دراسات موجهة في التحقيق السريري 4
أبحاث األطروحة

MEDI 863
MEDI 899

1
٨

السنة  الرابعة ، الفصل  األول**

أبحاث األطروحة MEDI 899٨

السنة  الرابعة ، الفصل  الثاني**

أبحاث األطروحة
مناقشة األطروحة

MEDI 8994
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** تعتبر هذه الفصول الدراسية بدوام كامل.

برنامج الدكتوراة في العلوم الطبية



»أشعر  بالنعمة و الحظ كوني 
طالبة في كلية الطب، جامعة 

قطر حيث ألقى الكثير من 
التحفيز والثناء و التشجيع 

على تحقيق المزيد من التفوق 
والتميز.«

نور خليل ابراهيم جاسم
طالبة طب عام، دفعة 2022

»إن مشاركتنا كطالب إلى جانب 
الهيئة التعليمية في المؤتمرات 
الطبية المحلية و الدولية و عرض 

ملصقاتنا و نتائج ابحاثنا وتمثيل 
كليتنا وجامعة قطر على المستوى 

المحلي والدولي محفز مهم 
على البحث والسعي إلى التطور  

المستدام في مسيرتناالطالبية.«

سامر هيثم علي
طالبة طب عام، دفعة 2021




