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 نبذة عن الكلية 
تتبع   م(1997تأسست سنة ) بجامعة مصراتة مؤسسة حكوميةكلية الطب البشري          

العلمي.التعليم العالي والبحث  وزارة  

 فقهاراة ومؤسسموقع امل
منطقة الرويسات في الطريق املتفرع من شارع سعدون وتطل على تقع كلية الطب البشري في  

للطلبة   والراحة  الهدوء  يوفر  مما  االزدحام  بقلة  يتميز  والذي  جهتين  من  الرئيس ي  الطريق 

          والعاملين بها.

 داري الذي يتكون من: آخر إبني تعليمي و كلية الطب البشري تحتوي على م 

كل  تب  اومك   ومكتب الشؤون اإلدارية  وي علي مكتب العميداألول يحت  طابقال  ثالثة طوابق ،

املالية   والشؤون  والخدمات  التعليمية  والوسائل  التدريس  هيئة  أعضاء  و  املحفوظات   ( من 

مكتب   مدير  وشؤون  واالمتحانات  والدراسة  الطلبة  والتسجيل    التسجيلواتحاد  والقبول 

وقاعة االجتماعات باإلضافة الي املقهى ودورات املياه للموظفين والطالبات ، أما    والخريجين ( 

علم وظائف األعضاء وعلم الطفيليات  ى مكاتب رؤساء أقسام كل)   ثاني فيحتوي علالطابق ال

التشريح  وعلم  األنسجة  الجودة    (علم  من)  و ومكتب  كل  وعلم  معامل  األعضاء  وظائف  علم 

(  2عدد )باإلضافة إلي عيادة اإلسعافات األولية و  (    علم األنسجة وعلم التشريح و   الطفيليات

ة مناقشة ومتحف علم الطب الشرعي والسموم ومكتب االمتياز  زن وقاعة دراسية وقاعامخ

اما الطابق الثالث فيحتوي علي قسم    ومكتب االمتحانات ومكتب املعيدين  ودورة مياه للطلبة  

الشرعي   الطب  و  واملجتمع  االسرة  طب  وقسم  األمراض  وعلم  األدوية  وعلم  الدقيقة  األحياء 

عدد  و    ي قاعة حاسوب وقاعة مناقشة  ومعمل املهاراتوالسموم والكيمياء الحيوية باإلضافة ال

 . زن امخ( 2)

الكلي فناء  و   ةويحتوي  لالمتحانات  مركبة  قاعة  الي  باإلضافة  للدراسة  مدرج  )على  (  10عدد 

، ومكتب للغفارة ومكتب لألمن واستراحة  ىقرطاسية ومصل  2  واملكتبة وعددقاعات دراسية  

اقبة.  تومواقف لصف السيارات مزودة بكاميراملوظفي الكلية، ومقهى للطلبة   مر

تحتوي على   الطالبات  النتظار وصالة  ساحة الكلية تحتوي على معشب ومقاعد لجلوس الطلبة  

 .  مصلى
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مقعد ويحتوي على ملحق مكتب ودورة مياه يستخدم لالحتفاالت    225مدرج للدراسة بسعة 

 مقعد. 225عة وقاعة الرئيسية لالمتحانات بس  والندوات واملؤتمرات 

جميع  الكتبة  امل وتشمل  العاملية  الطبعات  بأحدث  قيمة  علمية  كتب  فيها  تتوفر  علمية 

العلمية   )لالتخصصات  يقارب من  ما  باملكتبة  املختلفة ويوجد  الكلية  أقسام  (  14025جميع 

عنوان بين نسخ إنجليزية وعربية ويتردد على املكتبة العديد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس  

املكتبة لالئحة تنظيميه تبين كيفية نظام اإلعارة واملطالعة    عوتخض  مختلف كليات الجامعةمن  

رجية  وتقتصر اإلعارة الخا, ةوخارجيحيث يكون نظام اإلعارة بين إعارة داخلية   , داخل املكتبة

النظامي الطالب  املنتسبيعلى  والطالب  العليا  الدراسات  التدريس ين وطالب  هيئة  ن وأعضاء 

 ن والعاملين بالجامعة.ين والفنييواملوظف

 كلية  أمساء الربامج التعليمية التي تقدمها ال
بعد   (M.B.CH. Bبكالوريوس طب وجراحة ) – جامعة مصراتة  – تمنح كلية الطب البشري      

 . إتمام مرحلة التدريب التكميلي )االمتياز(

النساء    برامج التعليم العالي لكل من الجراحة العامة وأمراضفي اآلونة األخيرة  كما أنها اعتمدت  

 . أمراض العيون وطب أطفال و  والتوليد 

 االسرتاتيجية  طة اخل
لجن       بتكليف  بمصراتة  البشري  الطب  كلية  االستراتيجية خطة  العداد  إبمهمة    هقامت 

 كاآلتي:  هاوأهداف هاوقیم تهاورسال تهارؤي  القادمة.الخمسة    لألعوام

 الرؤية

نحو        البشري  الطب  كلية  الطبي  تسعى  التعليم  في  تكون  التميز  االرتقاء  وأن  في   
َ
فعاال  

َ
شريكا

 بالبحث العلمي وصحة املجتمع.

 الرسالة 

ات مهنية عالية، وداعمة للتعليم ء سعى إلعداد وتأهيل أطباء ذوي كفاكلية الطب البشري ت        

 في خدمة املجتمع. إلسهاموتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي وا املستمر،الطبي  

 القيم 

 لى تحقيق وزرع القيم التالية: إنسعى       

امل والتقدير،  االحترام  املهنية،  بروح  األخالقيات  العمل  واالنتماء،    الفريق،صداقية،  الوالء 

 .الجودة واالستدامة اإلخالص وااللتزام،

 األهداف العامة
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 إعداد العناصر املتخصصة املعترف بها في مجاالت العلوم الطبية املختلفة وتخريجها.  .1

 والتوعية والتثقيف.    بشقيها الوقائي والعالجي  اإلسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية .2

 إجراء البحوث والدراسات املتخصصة.  .3

 . االنفتاح على املجتمع وتوطيد الصالت العلمية بالهيئات املماثلة داخل ليبيا وخارجها .4

 اهليكل التنظيمي 
 :  كل منمن يتكون الهيكل التنظيمي لكلية الطب البشري          

 الكلية. مجلس  مكتب  .1

 .الكلية مكتب عميد .2
 مكتب الدراسات.  .3

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.  .4

 مكتب الدراسات العليا والتدريب. .5

 .واالمتحانات  الدراسة قسم .6

قسم التسجيل وتضم كل من )وحدة القبول والتسجيل ووحدة الخريجين ووحدة الخدمة  .7

 االجتماعية(. 

 مكتب الشؤون اإلدارية واملالية. .8

 الجودة وتقييم األداء. قسم  .9

 قسم شؤون املكتبة.  .10

 قسم البحوث واالستشارات. .11

 قسم الوسائل التعليمية.  .12

 قسم العالقات الثقافية.  .13

 قسم خدمة املجتمع.  .14

 احصائيات أعدا د طلبة وأعضاء هيئة التدريس  

، وخرجت ال      
ً
 وطالبة

ً
 وثمانين طالبا

ً
كلية بلغ عدد الطالب بالكلية عند االفتتاح مائة وسبعا

( طبيبا وطبيبة يمارسون مهنة الطب داخل ليبيا  1433ست عشرة دفعة حتى تاريخه متضمنة )

 م.  2018-2017وفي مختلف دول العالم حتى العام الجامعي 

 ( عضو هيئة تدريس من خريجي الكلية. 45منهم )  هيئة تدريس  و ( عض156لكلية الطب البشري )

( طالب وطالبة في مرحلة 211)وطالبة وعدد    ب( طال696وبعد السريرية )  لمرحلتي ما قبعدد  

 اإلعداد. 
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 .
ً
 الى الخامسة مساءا

ً
 الدوام الدراس ي ملرحلة اإلعداد من الثانية ظهرا

قب ما  ملرحلتي  الدراس ي  الثامنة    لالدوام  من  السريرية  الوبعد  إلى   
ً
صباحا  صباحا عاشرة 

    ل للمحاضرات النظرية والعملية ملرحلة ما قب
ً
 الى الثانية ظهرا

ً
السريرية من العاشرة صباحا

 وللمرحلة السريرية في املراكز الصحية املعتمدة لتدريب السريري بالكلية. 

 وسائل التدريس 
   لتدريس طلبتها من خالل:التقنيات الحديثة أساليب تعتمد الكلية على أحدث      

 . سبورةال .1

 الذكية.   سبورةال .2

 data show projectorجهاز عرض مرئي  .3

 . أجهزة حاسوب .4

 املجاهر.  .5

 طرق التدريس 
 وتتبع الطرق اآلتية:        

 محاضرات تعليمية .1

 .( معمل تدريب)  عملية دروس .2

 املتحف عينة  .3

 الشرائح  عروض .4

 السريري  الجوالت  .5

 الخارجية   العيادات .6

 الحالة دراسات  .7

  بالرنين   التصوير   أفالم/    املقطعي   التصوير   مشهد /    السينية  األشعة /    اإلشعاعية  العينة .8

 / صور الفيديو  العام  األمين وكيل/   املغناطيس ي

 . الزيارات امليدانية .9

 التعليمية. دراسات املجموعات  .10

 .حلقات النقاش .11

 . تحليل البيانات وتفسيرها .12

 . الذاتي  التعلم .13

 . تدريبيةامتحانات  .14

 
 ن بعد: ع  موالتعلي  اللكرتونيا مالتعلي

 اإلمكانات املتوفرة: 
 . وجود مكتب الوسائل التعليمية .1
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 (./https://misuratau.edu.ly/medموقع االلكتروني للكلية) .2

 . وجود إيميل جامعي ألغلب منتسبي الكلية .3

 .وجود خدمة إنترنت لجميع مكاتب والقاعات الدراسية بالكلية .4

 (. -مصراتة- جامعة-البشري-الطب-)كليةالتواصل االجتماعي لنشر اإلعالناتموقع  .5

 حاسوب.  42وجود معمل حاسوب يحوي   .6

الزووم .7 عبر  عرضت  كورونا  جائحة  بسبب  املحاضرات  بعض  هناك  والقت   كما 

 استحسان من الطلبة. 
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 التسجيلقسم 

 وحدة
القبول 

 والتسجيل

 الخريجين وحدة

وحدة 
الخدمة 

 االجتماعية

 العلميةاألقسام 

مرحلة اإلعداد وتدرس فيها 
 المواد التالية:

 –علم األحياء  –الكيمياء  –الفيزياء )
 –اللغة اإلنجليزية  –اإلحصاء الطبي 

 لغة عربية( –علم النفس 
 أقسام المرحلة قبل السريرية:

 قسم علم التشريح..1

 قسم علم األنسجة..2

قسم علم وظائف .3
 األعضاء.

قسم علم الكيمياء .4
 الحيوية.

 قسم علم األدوية..5

قسم علم األحياء .6
 الدقيقة.

 قسم علم الطفيليات..7

 قسم علم األمراض..8

 أقسام المرحلة السريرية:

قسم علم أمراض النساء .1
 والتوليد.

قسم علم طب وجراحة .2
 العيون.

 قسم طب األسرة والمجتمع..3

قسم الطب الشرعي .4
 والسموم.

األمراض الباطنية قسم .5
 وفروعها.

 قسم علوم الجراحة وفروعها..6

 قسم طب األطفال..7

قسم األشعة والتصوير .8
 الطبي.

 مرحلة االمتياز

 
 
 
 

منسقو 
المراحل 

 الدراسية

 رئيس القسم

مكتب الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية

الشؤون 
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 والخدمات

الشؤون   
المالية 
 والمخازن

البحوث قسم 
 واالستشارات

 

العالقات  قسم
 الثقافية 

 

خدمة  قسم
المجتمع 
 والبيئة

 
 

قسم 
الوسائل 

 التعليمية

قسم شؤون 
 المكتبة

قسم الجودة 
وتقييم 

 األداء

 

مجلس  مكتب
 الكلية

مكتب 
الدراسات 

العليا 
 والتدريب

 

مكتب شؤون 
أعضاء هيئة 

 التدريس

 قسم
 الدراسة

 واالمتحانات

النشاط  قسم
 الطالبي

 

مجلس 
 الكلية

 عميد
 الكلية

المرحلة قبل 
 السريرية

المرحلة 
 السريرية

 مرحلة االمتياز
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