
المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس مستشفى خاص غير ربحي يقدم مجموعة من العالجات والخدمات الطبية.

المستشفى ينخرط في منظومة متجانسة تدور في فلك جامعة محمد السادس لعلوم الصحة،  والذي جاء ليعزز استراتيجية الحكومة
 إلنشاء هياكل ومؤسسات للرعاية الصحية  والتدريس والتكوين على المستوى الوطني.

يغطي المستشفى الدولي الذي يقع بالقرب من مطار محمد الخامس، مساحة تبلغ 47000 متر مربع مما سيرفع سعة اإلستشفاء في  
 المغرب ب 325 سريرًا .

وفقا لمديرها أحمد معاذ الحلوي :"المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس هو مؤسسة صحية متعددة التخصصات، تقدم  
مجموعة من العالجات والخدمات الطبية. ويضم 28 غرفة لالستشارات الطبية و 15 غرفة للعالجات و 10 غرف للعمليات، وهو مزود

 بمنصة تقنية متطورة تحترم جميع المعايير الدولية."

 
باإلضافة إلى مهمته الطبية ، فإن المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس  له دور أكاديمي تم دمجه في مشروع المستشفى 

منذ بدايته.
بالفعل، كمؤسسة هي جزء ال يتجزأ من النظام البيئي لجامعة محمد السادس للعلوم الصحية، فإن المستشفى الجامعي الدولي 
محمد السادس لديه 10 مساحات تعليمية وقد صمم برنامجا مالئما للسماح للطالب باكتساب المهارات التقنية في هذا المجال 

وتحسين معرفتهم لهذه المهنة.

من خالل المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ، اكتسب المغرب اآلن مؤسسة جديدة متعددة التخصصات مدفوعة بالقيم القوية
المشتركة بين جميع فرقها ،وهو مستشفى 

المستشفى ضمن منظومة متجانسة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المغرب

مستشفى يلعب دورا جامعيا حاسما

المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس

 يساهم في تلبية التحديات الصحية في المغرب وأفريقيا.



يقدم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس مجموعة واسعة من الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات
المرضى، في تخصصات مختلفة.

مؤسسة صحية متعددة التخصصات تقدم مجموعة من العالجات والخدمات الطبية

 يقدم المستشفىالجامعي الدولي محمد السادس لمرضاه رعاية مخصصة،
تعتمد على تميز و  وكفاءة موارده البشرية و أحدث ما تقدمه التكنولوجيا

 سواء من حيث البروتوكوالت و المعدات التقنية ذات المعاييرالدولية.

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد المستشفىالجامعي الدولي محمد السادس على
فرقه الطبية و شبه الطبية المؤهلة التي إكتسبت خبرة داخل نظام بيئي

يطمح إلى لعب دور رئيسي في البحث و التكوين و تعزيز الصحة في المغرب.
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يهدف المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس وبفضل خبرة فرقه والمعدات المتطورة التي جهز به، إلى جعل أقطابه 
 الثالثة الرئيسية، أقطابا للتميز: 

قطب المرأة -
األم - الطفل

المواليد الجدد -
اإلنجاب بمساعدة طبية

قطب
الرأس والعنق



قطب إصابات الحوادث

يشمل قطب إصابات الحوادث للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس :  

 المستعجالت
قسم التخدير واإلنعاش (للكبار واألطفال)

وحدة العناية المركزة
التخصصات الجراحية : الجراحة العامة ، جراحة المخ واألعصاب ،

جراحة العظام وجراحة البطن ...
األشعة التداخلية
وسائل نقل الدم 

الترويض الطبي و إعادة التأهيل 



قطب المرأة - األم - الطفل -
المواليد الجدد - اإلنجاب بمساعدة طبية

المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس لديه قطب المرأة - األم - الطفل -
 حديثي الوالدة -  اإلنجاب بمساعدة طبية الذي يضم التخصصات التالية : 

 
أمراض النساء و التوليد 

مركب الوالدة
إنعاش حديثي الوالدة

طب األطفال
إنعاش األطفال

مستعجالت األطفال
جراحة األطفال

اإلنجاب بمساعدة طبية



قطب الرأس والعنق

قطب الرأس و العنق  للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس يعالج األمراض الصدماتية :

  -  جراحة االعصاب
-  جراحة األذن و األنف و الحنجرة و الوجه و الفكين 

-  طب العيون

هذا القطب يجمع تخصصات مختلفة (التخدير، اإلنعاش الطبي، وسائل نقل الدم...)
و مجهز بأحدث المعدات التقنية.



قطب االستشفاء
 

قطب االستشفاء يشمل : 
مستشفى مركز عالج الرضوح

وحدة إستشفاء قصير المدى
مستشفى طب النساء و الوالدة

مستشفى الكبار 
مستشفى االطفال

مستشفى النهار- الطبي
مستشفى النهار- الجراحي

مستشفى االنكولوجيا
VIP مستشفى



Le pôle médicotechnique regroupe essentiellement les services suivants :

 

قطب الخدمات الطبية-التقنية
 

المختبر مجهز بما يلي:
  - فرن الضغط

  - جهاز الطرد المركزي
  - اغطية االبخرة الكيماوية

  -  حاضنات
  - مقطرات

  - ثالجة + 5 درجة مئوية
  - مجمدة 80- درجة مئوية
  - مجمدة 30- درجة مئوية

  - شاكر المختبر
   - البرنقيل

   - غرفة البخار

التصوير الطبي مجهز بـ:
  - التصوير بالرنين المغناطيسي

  - لمسح
  - تصوير الثدي الشعاعي

  - األشعة التداخلية
  - الموجات فوق الصوتية

  - بانوراما األسنان

الصيدلية لديها:
  -  صيدلية مركزية

  - صيدلية غرفة العمليات
  - صيدلية المستعجالت

  - هوائيات صيدلية مع خزانات اآللي لتوزيع 
األدوية واألجهزة الطبية في العنابر الساخنة

قسم التعقيم:
  - األوتوكالف البخارية

  - األوتوكالف بدرجة حرارة منخفضة
  -  أجهزة تنقية الغاز

  - غسالة بالموجات فوق الصوتية


