
 Healing humankind  
    one patient at a time

International



Welcome to UCLA Health

排名美国医疗中心 前 5 名

ُصّنف ضمن أفضل 5 مراكز طبية في الواليات المتحدة

Among the Top 5  
medical centers in the U.S.
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With four hospitals and more than 160 

community offices and outpatient clinics,  

UCLA Health provides cutting-edge care for 

patients traveling from around the world. In 

addition to clinical services, UCLA Health and  

the David Geffen School of Medicine at UCLA  

conduct research and educate the next 

generation of physicians and medical scientists.  

If UCLA is in the name, you can be confident that  

you or your loved ones are receiving exceptional  

care in an unparalleled environment of 

compassion and respect.

加州大学洛杉矶分校医疗中心 (UCLA Health) 拥有四

家医院和 160 多个社区诊所及门诊中心，可为来自世界

各地的患者提供一流的护理服务。除医疗服务外，加州

大学洛杉矶分校医疗中心和加州大学洛杉矶分校大卫

格芬医学院还会共同进行研究，共同培养新一代的医师

和医学家。如果加州大学洛杉矶分校出现在您前往就医

的机构列表中，那么您大可放心，因为您或您的所爱之

人会在无与伦比的充满爱心和备受尊敬的环境中获得

最佳护理。

تقدم مجموعة UCLA Health الطبية، التي تضم أربع مستشفيات 
متقدمة- رعاية  خارجية،  وعيادة  مجتمعًيا  مكتًبا   160 من  وأكثر 
جانب  وإلى  العالم.  أنحاء  جميع  من  إليها  المسافرين  للمرضى 
الخدمات السريرية، تقوم مجموعة UCLA Health وكلية طب 
بإجراء  أنجلوس  لوس  في  كاليفورنيا  لجامعة  التابعة  جيفين  ديفيد 
األبحاث وتعليم الجيل القادم من األطباء وعلماء الطب. ومتى وجد 
اسم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في اسم أيه جهة، فيمكنك 
أن تطمئن إلى حصولك أنت أو من تحبهم على رعاية استثنائية في 

بيئة ال ُتضاهى تسودها أجواء الرحمة واالحترام.

Accolades & achievements
Ronald Reagan UCLA Medical Center is consistently ranked the best medical center in the western 
United States and among the top five in the country by U.S. News & World Report

UCLA Mattel Children’s Hospital ranks among the top U.S. pediatric hospitals

Stewart and Lynda Resnick Neuropsychiatric Hospital at UCLA ranks among the top 10 in the country

荣誉与成就
根据“美国新闻与世界报道”，罗纳德李根加州大学洛杉矶分校医疗中心始终被列为美国西部最佳医疗中心以及 

全美前五家医疗中心之一

加州大学洛杉矶分校美泰儿童医院位居一流美国儿科医院

加州大学洛杉矶分校斯图尔特和琳达雷斯尼克神经精神病学医院排名全美前 10 家神经精神病学医院

اإلشادات واإلنجازات
يحتل المركز الطبي رونالد ريغان التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس دوًما أفضل مرتبة بين المراكز الطبية في غرب الواليات المتحدة 

)U.S. News & World Report( وُصّنف ضمن أفضل خمسة مراكز في البالد وفًقا لتقرير أخبار الواليات المتحدة والعالم
ُتصنف مستشفى أطفال ماتيل التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ضمن أفضل المستشفيات لعالج األطفال في الواليات المتحدة

ُتصنف مستشفى ستيوارت وليندا ريسنيك لعالج األمراض النفسية والعصبية التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ضمن أفضل 10 مستشفيات 
في البالد
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UCLA Health by the numbers

患者来自 140 多个国家    每年治疗 600,000 特殊患者

600 ألف مريض كل عام     مرضى من أكثر من 140 دولة

Patients from over 

         140 countries

600,000 unique patients  
per year

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-8759    international@mednet.ucla.edu
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80,000 名病患在急诊室就诊    40,000 名病患住院

40 ألف مريض أقاموا في المستشفى     80 ألف زيارة ألقسام الطوارئ     

80,000 Emergency  
Department visits

40,000 hospital stays

2,000 faculty 
(physicians and non-physicians)

2,000 名教职员工 （医师和非医师）

هيئة تدريس تضم 2000 عضو )أطباء وغير أطباء(

1,877 clinical 

voluntary faculty

more than 1,300  

residents and fellows

3,350     
registered nurses

1 1,476 therapists, 

technicians, clerical  
and other staff

1,877 名临床 志愿教职员工

1877 خبير متطوع في مجال الطب السريري

3,350 名 注册护士   

3350 ممرض مسجل

超过 1,300 名 住院医生和住院医师后专业医师

أكثر من 1300 طبيب مقيم وزميل

11,476名治疗专家、技术员、办事人员和其他工作人员

11476 اختصاصي معالجة وفني وموظف أعمال كتابية 
وغيرهم من العاملين

270 万次 门诊就诊

2.7 مليون زيارة للعيادات الخارجية

2.7 million 
outpatient clinic visits
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Ronald Reagan UCLA Medical Center

Our high-tech hospital in Westwood offers patients 

of all ages comprehensive care, from routine to highly 

specialized medical and surgical treatment. Our Level 1 

trauma center (David I. Saperstein Emergency Center) 

provides the highest levels of emergency care to our most 

critically ill and injured patients.

罗纳德李根加州大学洛杉矶分校医疗中心

我们位于韦斯特伍德的高科技医院可为所有年龄段的患者提

供综合性护理服务，从日常护理到高度专业化的医疗和手术

治疗。我们的 1 级创伤中心（David I. Saperstein 急诊中心）

可为病情最危重及伤情最严重的患者提供最高水平的急救 

护理服务。

مركز رونالد ريغان الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلوس

للمرضى من جميع األعمار رعاية  لنا في ويستوود  التابعة  المستشفى  تقدم 
شاملة، بدًءا من العالج الطبي والجراحي المعتاد إلى العالج عالي التخصص. 
الدرجة  من  والرضوض  الجروح  عالج  في  المتخصص  مركزنا  يقدم  كما 
األولى )مركز ديفيد آي. سابرستين للطوارئ( أعلى درجات رعاية الطوارئ 

للمرضى المصابين بأخطر األمراض والجروح.

UCLA Mattel Children’s Hospital

Located in Westwood, UCLA Mattel Children’s Hospital 

offers services from routine care to the treatment of the 

most difficult life-threatening illnesses.

加州大学洛杉矶分校美泰儿童医院

位于韦斯特伍德的加州大学洛杉矶分校美泰儿童医院可提供多 

种服务，从日常护理到对最困难的危及生命的疾病进行治疗。

مستشفى أطفال ماتيل التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس

أنجلوس،  لوس  في  كاليفورنيا  لجامعة  التابعة  ماتيل  أطفال  مستشفى  تقدم 
والواقعة في ويستوود، خدماتها بدًءا من الرعاية المعتادة إلى عالج أصعب 

األمراض المهددة للحياة.

Hospitals

100,000 square feet of  

space uniquely designed for children

为儿童独特设计的 100,000 平方英尺空间

100 ألف قدم مربع من المساحات المصممة خصيصاً لألطفال

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-8759    international@mednet.ucla.edu
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Stewart and Lynda Resnick 

Neuropsychiatric Hospital at UCLA

Stewart and Lynda Resnick Neuropsychiatric Hospital 

at UCLA in Westwood provides innovative treatment 

and compassionate care for adult, pediatric and geriatric 

patients who are struggling with psychiatric illness and  

developmental disabilities.

加州大学洛杉矶分校斯图尔特和琳达雷斯尼克 
神经精神病学医院

位于 韦 斯 特 伍德 的 加 州大 学 洛 杉 矶 分校 斯 图 尔 特 和 琳达

雷 斯尼 克 神 经 精 神 病 学 医 院 可为受 精 神 疾 病 和 发 育 障 碍

困扰的成人、儿童和老年患者提供创新型治疗方案和充满 

爱心的护理。

مستشفى ستيوارت وليندا ريسنيك لعالج األمراض النفسية 
والعصبية التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

التابعة  والعصبية  النفسية  األمراض  لعالج  ريسنيك  وليندا  ستيوارت  مستشفى  تقدم 

لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والواقعة في ويستوود عالجات مبتكرة ورعاية 

رحيمة للمرضى البالغين واألطفال والمسنين الذين يعانون من أمراض نفسية وإعاقات 

في النمو.

UCLA Medical Center, Santa Monica

UCLA Medical Center, Santa Monica offers the expertise of 

an academic health system on our Santa Monica campus. 

Additional services include an oncology unit, a birthing 

center, the orthopaedic hospital and one of the top-ranked 

geriatric services in the country.

圣塔莫尼卡加州大学洛杉矶分校医疗中心

圣塔莫尼卡加州大学洛杉矶分校医疗中心在我们的塔莫尼卡

校区提供学术性医疗体系的专业知识。其他务中心包括肿瘤学

病房、妇产分娩中心、国际知名性侵救助治疗中心 以及全国一

流的老年病服务中心之一。

المركز الطبي في سانتا مونيكا التابع لجامعة كاليفورنيا 
في لوس أنجلوس

يقدم المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا والواقع في سانتا مونيكا الخبرة التي تمتاز 

المركز  بها أنظمة الرعاية الصحية األكاديمية في مقرنا في سانتا مونيكا. ويحتوي 

أفضل  أحد  إلى  إضافة  للعظام  ومستشفى  والدة  ومركز  األورام  لعالج  وحدة  على 

مراكز رعاية المسنين في البالد.
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International patient services

Each year, thousands of patients travel to UCLA Health 

from around the world to seek care that is among 

the finest available in the world. Some come for our  

advanced treatment capabilities, while others seek the 

services of our renowned physicians. Patients receive 

unsurpassed medical care delivered with respect for  

their diverse cultures.

Patient coordinators are UCLA employees who can help 

patients access all of the special services to be expected  

from a world-class medical center. These services cover 

medical and personal coordination including:

• Organizing medical record reviews
• Coordinating financial arrangements prior to arrival 
• Arranging routine to specialty appointments
• Scheduling comprehensive physicals
• Managing physician referrals 

国际患者服务

每年，有数以千计的患者从世界各地来到加州大学洛杉矶分校

医疗中心寻求全世界最佳的护理服务。有些患者因我们的先进

治疗能力慕名而来，而其他患者则是为了寻求我们知名的医师

所提供的服务。患者在获得卓越医疗护理服务的同时，还会得

到对他们多元文化的尊重。

患者协调员是加州大学洛杉矶分校的员工，他们可帮助患者获

得来自世界一流医疗中心的所有特殊服务。这些服务涉及医疗

和私人协调服务，包括：

• 组织医疗记录审查

• 在到达前协调资金安排 

• 安排日常与专科约诊

• 安排全面体检

• 安排医师推荐

International patient services

Patients from over  

                  140 countries

患者来自 140 多个国家     مرضى من أكثر من 140 دولة

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-8759    international@mednet.ucla.edu
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خدمات المرضى األجانب
المرضى من جميع  إلى مجموعة UCLA Health كل عام آالف  يسافر 
أنحاء العالم للحصول على خدمات الرعاية الطبية التي ُتعد من بين أفضل 
المتقدمة،  العالم. ويأتي البعض طلًبا لقدراتنا العالجية  المتاحة في  الخدمات 
فيما يلتمس اآلخرون خدمات أطبائنا ذائعي الصيت. ويتلقى المرضى رعاية 

طبية غير مسبوقة ُتقدم لهم مع احترام تنوعهم الثقافي.

ويعمل لدينا منسقون يساعدون المرضى في الحصول على جميع الخدمات 
الخدمات  هذه  وتشمل  كمركزنا.  عالمي  طبي  مركز  من  المتوقعة  المتميزة 

تنسيق الشؤون الطبية والشخصية التي تشمل:

• تنظيم عمليات مراجعة السجالت الطبية
• تنسيق الترتيبات المالية قبل الوصول 

• ترتيب اإلجراءات الروتينية لمقابالت األخصائيين
• تحديد مواعيد الفحوصات الطبية الشاملة
• إدارة الحاالت التي يقوم األطباء بإحالتها

Telemedicine services

UCLA Health is dedicated to making our services more 

accessible to patients outside the Los Angeles area. 

From written second opinion evaluation to advanced 

telepathology programs, we strive to ensure our 

patients are comfortable in knowing they are receiving 

the best care from any location.

远程医疗服务

加州大学洛杉矶分校医疗中心致力于让洛杉矶地区以外

的患者更容易获得我们的服务。无论是书面的第二诊断评

估或是先进的远程病理学计划，我们都力图确保我们的 

患者可以轻松地知晓他们可从任 何地点获得的最 佳护 

理服务。

الخدمات الطبية عن ُبعد
على  الحصول  تسهيل  نفسها  على   UCLA Health مجموعة  آلت 
خدماتها وجعلها متاحة للمرضى من خارج منطقة لوس أنجلوس. وبدًءا 
من تقديم اآلراء الطبية الثانية إلى البرامج المتقدمة لتشخيص األمراض 
عن ُبعد، نسعى جاهدين لضمان أن يحصل مرضانا على أفضل رعاية 

من أي مكان.
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Advisory & management

More than 200 UCLA 

physicians are listed among the 

Best Doctors in America

超过 200 名 UCLA 医师被列为“美国最佳医生”

أكثر من 200 طبيب من األطباء العاملين في جامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلوس مدرجين ضمن أفضل األطباء في أمريكا

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-9975    internationaldevelopment@mednet.ucla.edu
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Advisory & management

UCLA Health is involved in a variety of clinical, educational and research 

oriented projects around the world. As a leading U.S. academic medical 

center, UCLA Health has extensive resources to advise on projects and 

opportunities for expanding international organizations. 

UCLA Health advises on projects including:

• Health System Planning
• Operations Management
• Quality & Patient Safety
• Technology and Innovation

咨询/管理

加州大学洛杉矶分校医疗中心参与了世界范围内的各种以临床、教育和研究为导

向的计划。作为领先的美国学术医疗中心，加州大学洛杉矶分校医疗中心有无尽

的资源，为项目和机会提供建议，以扩展国际组织。

加州大学洛杉矶分校医疗中心为以下项目提供建议：

• 医疗系统规划

• 操作管理

• 质量和患者安全

• 科技和创新

االستشارة/اإلدارة
تشارك UCLA Health في مجموعة متنوعة من المشروعات السريرية والتعليمية والبحثية حول 
 UCLA Health العالم. وباعتباره مركًزا طبًيا أكاديمًيا رائًدا في الواليات المتحدة، تمتلك مجموعة
موارد النهائية لتقديم االستشارات حول المشروعات والفرص الرامية إلى توسيع المؤسسات الدولية. 

وتشمل الخدمات االستشارية التي تقدمها المجموعة:

• تخطيط األنظمة الصحية
• إدارة العمليات

• الجودة وسالمة المرضى
• التكنولوجيا واالبتكار
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Education & training

About 1,000 faculty,  

students and staff participating  

in community-engaged projects

大约有 1,000 名教职员工、学生和工作人员参加到社区
参与性项目中

نحو 1000 فرد من أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين 
يشاركون في المشروعات المجتمعية

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-9975    internationaldevelopment@mednet.ucla.edu
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Education & training

Utilizing all of the resources available throughout UCLA, the UCLA Health 

Training and Development Programs share the unique skills and methods by 

which our faculty, staff and leaders manage our organization every day and 

offers others the opportunity to observe and learn from our clinicians. 

Among these programs are:

• The Management Development Program
• The Clinician Development Program
• The International Physician Observership Program

All programs are customizable and can be tailored to match the needs of any 

individual or organization.

教育和培训

利用加州大学洛杉矶分校的所有可用资源，加州大学洛杉矶分校医疗中心培训和

发展计划 (UCLA Health Training and Development Programs) 分享独特的

技巧和方法，通过这些技巧和方法，我们的全体教员、工作人员和管理层每天都可

对我们的组织进行管理，该计划还可为其他人提供观察以及向我们的临床医生学

习的机会。这些计划包括:

这些计划包括:

• 管理发展计划 (Management Development Program)

• 临床医生发展计划 (Clinician Development Program)

•  国际医师观察者计划 (International Physician Observership Program)

所有计划均可定制，还可满足任何个人或组织的需求而进行量身定制。

التعليم والتدريب
باستخدام جميع الموارد المتاحة في جميع منشآت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، تطلعكم برامج 
التدريب والتطوير التابعة لمجموعة UCLA Health على المهارات واألساليب الفريدة التي يدير 
بها أعضاء هيئة التدريس والموظفون والقادة مؤسستنا كل يوم وتوفر لكم الفرصة لمالحظة أطبائنا 

والتعلم منهم. 

من بين هذه البرامج:

• برنامج التنمية اإلدارية
• برنامج تنمية األطباء

• البرنامج الدولي لإلشراف على األطباء

جمع البرامج قابلة للتكييف والتعديل بما يتناسب مع احتياجات كل فرد أو مؤسسة.
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Research

A leading biomedical research center, UCLA consistently 

ranks among the top 10 in the nation in National Institutes 

of Health research funding. We focus our extraordinary 

resources on a comprehensive array of research and  

clinical centers — addressing topics such as stem cell 

biology, AIDS, gene therapy, neurosciences, women’s 

health and geriatrics — and translate findings into the 

latest diagnostic and treatment techniques across the 

broad spectrum of medicine. 

Jane and Terry Semel Institute for Neuroscience and 

Human Behavior at UCLA

This world-leading, interdisciplinary research and education 

institute is devoted to the understanding of complex 

human behavior and the causes and consequences of 

neuropsychiatric disorders.

UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center

The center has earned an international reputation for 

developing new cancer therapies, providing the best in 

traditional and experimental treatments and expertly 

training the next generation of medical researchers.

UCLA AIDS Institute

The institute is committed to the eradication of HIV 

infection worldwide through research and clinical care.

Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine 

and Stem Cell Research at UCLA

The center uses multidisciplinary collaborations to 

transform medicine through the development of cellular 

therapies for a wide range of diseases.

UCLA Stein Eye and Doheny Eye Institutes

This affiliation combines the strength, reputation and 

distinction of two of the top eye institutions to advance 

vision research, education and patient care.

Research

54 new U.S. patents

54 项新的美国专利

54 براءة اختراع أمريكية جديدة

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-9975    internationaldevelopment@mednet.ucla.edu
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研究

作为领先的生物医学研究中心，加州大学洛杉矶分校一直位列

美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health) 研究资

助名单的前 10 名。我们将非同寻常的资源着重利用在大批全

面的研究和临床中心中，用于研究如干细胞生物学、艾滋病、

基因治疗、神经科学、女性健康和老年病等课题，并将研究结

果转化为广泛医学领域内的最新诊断和治疗技术。 

加州大学洛杉矶分校 

Jane & Terry Semel 神经系统科学和人类行为学研究所

这所领先全球的跨学科研究与教育研究所致力于了解复杂的

人类行为，以及神经精神疾病病因和影响。

加州大学洛杉矶分校琼森综合癌症中心

该中心因发展新的癌症治疗方法，提供最佳的传统与实验性治

疗，以及对新一代医学研究者的专业培训而享誉国际。

加州大学洛杉矶分校艾滋病研究所

该研究所致力于通过研究和临床护理来根治世界范围内的艾

滋病病毒感染。

加州大学洛杉矶分校 Eli & Edythe Broad 

再生医学和干细胞研究中心

该中心利用多学科合作，通过开发针对多种疾病的细胞疗法来

改变医学。

加州大学洛杉矶分校 Stein 眼科和 Doheny 眼科研究所

该联盟结合两家顶级眼科研究所的优势、名望和特性，共同 

推动视觉研究、教育和患者护理。

األبحاث
كاليفورنيا  جامعة  تأتي  البيولوجي،  الطب  في  رائًدا  بحثًيا  مركًزا  باعتباره 
تمويل  في  الدولة  في  10 مؤسسات  أعلى  بين  دائًما من  أنجلوس  لوس  في 
أبحاث معاهد الصحة الوطنية. ونحن نركز مواردنا االستثنائية على مجموعة 
شاملة من المراكز البحثية والسريرية — التي تعالج موضوعات مثل الخاليا 
ورعاية  المرأة  وصحة  العصبية  والعلوم  الجيني  والعالج  واأليدز  الجذعية 
المسنين — ونقوم بترجمة النتائج إلى أحدث أساليب التشخيص والعالج في 

مختلف فروع الطب.

لجامعة  التابع  البشري  والسلوك  العصبية  للعلوم  سيميل  وتيري  جين  معهد 
كاليفورنيا في لوس أنجلوس

عالمًيا  والرائد  التخصصات  متعدد  والتعليمي  البحثي  المعهد  هذا  يكرس 
جهوده لفهم السلوك البشري المعقد وأسباب وعواقب االضطرابات العصبية 

والنفسية.

لوس  في  كاليفورنيا  لجامعة  التابع  السرطان  لعالج  الشامل  مركز جونسون 
أنجلوس

التي  الجديدة  السرطان  عالج  لطرق  نظًرا  عالمية  سمعة  المركز  اكتسب 
وأفضل  والتجريبية  التقليدية  العالجات  أفضل  المركز  ويقدم  بتطويرها  قام 

الدورات التدريبية للجيل القادم من الباحثين في المجال الطبي.

معهد األيدز التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

يألو المعهد على نفسه القضاء على العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية 
على مستوى العالم من خالل األبحاث والرعاية السريرية.

لجامعة  التابع  الجذعية  الخاليا  وأبحاث  التجديدي  للطب  وإيدث  إيلي  مركز 
كاليفورنيا في لوس أنجلوس

يتبع المركز نهًجا تعاونًيا بين مختلف التخصصات للنهوض بالطب من خالل 
تطوير العالج الخلوي الستخدامه في مجموعة واسعة من األمراض.

التابعان لجامعة كاليفورنيا في  العين  معهدا ستاين ودوهيني لعالج أمراض 
لوس أنجلوس

لغرض  والتميز  الحسنة  والسمعة  العالية  المقدرة  بين  المعهدان  هذان  يجمع 
النهوض باألبحاث والتعليم ورعاية المرضى في مجال اإلبصار.
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David Geffen School of Medicine at UCLA

UCLAHEALTH.ORG/INTERNATIONAL    (310) 794-9975    medschool.ucla.edu

12,081 applications received  

         175 students accepted

12,081 份申请    录取 175 名学生

 175 طالباً تم قبولهم    12081 طلب تقديم تم استالمه
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David Geffen School of Medicine at UCLA

The model curriculum of the David Geffen School of 

Medicine at UCLA for medical students, residents, fellows 

and graduate students includes the use of problem-based 

learning, high-fidelity simulations, Web-based interactive 

modules, supervised clinical practice in a wide variety of 

patient settings and the chance to engage in discussions 

with world-class scientists and physicians.

大卫格芬医学院

加州大学洛杉矶分校大卫格芬医学院为医学生、实习医生、实

习级专科医生和研究生提供的示范课程包括问题导向型学习、

高保真模拟、网络导向型相互交流、多种患者情况的监督临床

实践，以及与世界一流的科学家和医师讨论的机会。

كلية طب ديفيد جيفين
التابعة لجامعة  تقدمها كلية طب ديفيد جيفين  التي  النموذجية  المناهج  تشمل 
كاليفورنيا في لوس أنجلوس لطلبة الطب واألطباء المقيمين والزمالء وطلبة 
وعمليات  المشكالت  حل  على  قائمة  تعلم  طرق  استخدام  العليا  الدراسات 
العنكبوتية  الشبكة  استخدام  على  قائمة  تفاعلية  ووحدات  الدقة  عالية  محاكاة 
من  متنوعة  مجموعة  في  األطباء  كبار  إشراف  تحت  سريرية  وممارسة 
البيئات هذا إضافة إلى فرصة الدخول في مناقشات مع كبار العلماء واألطباء 

على مستوى العالم.
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UCLA Center for World Health

WORLDHEALTH.MED.UCLA.EDU    (310) 825-2440    worldhealth@mednet.ucla.edu

More than 50 UCLA medical students annually 

complete international research or clinical electives

每年有超过 50 名 UCLA 医学生完成国际研究或临床选修课程

يجتاز أكثر من 50 طالباً من طلبة الطب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس البرامج االختيارية البحثية أو الطبية الدولية
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UCLA Center for World Health

UCLA Center for World Health brings together the 

assets of UCLA Health and the David Geffen School of 

Medicine to heal humankind through shared knowledge 

and compassion, and to make a difference in people’s 

lives around the world. Our mission is to improve the 

health of people and communities around the world 

through education, research and service and to guide the 

next generation of leaders to use their vision, talent and 

commitment to transform the practice of world health to 

make a sustainable difference.

加州大学洛杉矶分校世界卫生中心

加州大学洛杉矶分校世界卫生中心将加州大学洛杉矶分校医

疗中心和大卫格芬医学院的资产进行整合，通过共享知识与

爱心来治愈人类，同时改变世界各地人民的生活。我们的使命

是通过教育、研究和服务来改善世界各地人民和社区的健康

水平，并指导新一代领导者运用他们的洞察力、才华和承诺，

改变世界健康水平的实践方法，并实现可持续的影响。我们为 

UCLA 以及全世界的医学生、住院医生、研究员和教职员工提

供临床、研究和人道主义培训，使他们能够应对世界范围内的 

健康挑战。

مركز الصحة العالمية التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس

يقوم مركز الصحة العالمية التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالجمع 
أجل  من  جيفين  ديفيد  وكلية طب   UCLA Health مجموعة  أصول  بين 
فارق في  المعرفة والرحمة ولصنع  تبادل  البشري من خالل  الجنس  عالج 
حياة الناس حول العالم. وتتمثل رسالتنا في تحسين صحة الناس والمجتمعات 
حول العالم من خالل التعليم والبحث والخدمة، وفي توجيه الجيل القادم من 
العالمية  لتطوير مجال الصحة  القادة الستخدام رؤيتهم ومواهبهم والتزامهم 
من أجل صنع فارق مستدام نقدم دورات تدريبية في مجال الطب السريري 
والزمالء  المقيمين  واألطباء  الطب  لطلبة  اإلنسانية  والمساعدات  والبحوث 
وهيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وحول العالم لتمكينهم 

من مواجهة التحديات الصحية في جميع أنحاء العالم.



UCLA Health International

10920 Wilshire Blvd, Suite 1800

Los Angeles, CA 90024

Phone: +1 (310) 794-8759

Email: International@mednet.ucla.edu

uclahealth.org/international

Office Hours 

8am – 5pm, Monday through Friday  

Appointments encouraged

Appointment Requests 

uclahealth.org/international

Education and Training Inquiries 

Cooperation Inquiries 

Internationaldevelopment@mednet.ucla.edu




