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تمهيد:
لقد كان قيام كمية لمطب في جامعةة أم درمةان اإلسةالمية حممةاً يةراود القةا مين

عمةةأ أمةةر الجامعةةة منةةا إنمةةا أا عمم ةاً ب ة ن ن ةواة جامعةةة أم درمةةان اإلسةةالمية قةةد

ولةةدت فةةي ع ة ةام 9791م ،وبقةةي ال ة أمة ةالً حتةةأ صةةدر ق ةرار مجمةةة جامعةةة أم

درمان اإلسالمية بقيام كمية لمطب عام 9766م ولقد صار األمةر حقيقةة بتعيةين
العميد واستالمه العمل في 9767/99/99م .وقد كانت تم الفترة فتةرة التجأية

حتأ تاريخ بدء الدراسة في العام الدراسي 9779/9771م حيث تم قبول الدفعة

األولةةأ لمكميةةة بعةةدد  )15طالب ةاً لقسةةم الطةةالب و  )19طالبةةة لقسةةم الطالبةةات،
وبةةدأت الد ارسةةة الفعميةةة فةةي 9779/1/12م بمقةةر الكميةةة المؤقةةت بقصةةر المةةباب
واألطفال ب م درمان.

انتقمةةةت إدارة الكميةةةة لممدينة ةةة الجامعيةةةة بالفتيحة ةةاب ف ة ةي أم درمة ةةان بتة ةةاريخ 9

اوالحجة 9291هة الموافق  19مارة 9771م ،وبمغ عدد طالبأا  )9961بما
في ال الاين كانوا يدرسون الطب وعادوا من خارج البالد.

خرجت الكمية  )11دفعة واستقبمت في العام الد ارسةي1192-1191م الدفعةة

 )13بعدد 134 263طالبة و 117طالب).
أوال:أهمية تطوير المناهج:

 .9اكتمال  3سنوات لمواكبة التطور في التعميم الطبي).

 .1تماميا مع سياسة الجامعة في تطوير المناهج.
 .1استجابة لممجمة الطبي ضمان االعتماد).
 .2تطبيق مقترحات خبيرة التعميم الطبي.
 .3قصور المناهج الحالية.
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ثانيا :أهداف عممية تطوير المناهج:
 .9إدخ ةةال نظ ةةم وبة ةرامج تعممي ةةة مواكب ةةة ومتوافق ةةة م ةةع مع ةةايير الج ةةودة
العالمية بما ال يتعارض مع قيمنا وعقيدتنا.

 .1تطبيةةق سياسةةات الجةةودة واالعتمةةاد بكميةةة الطةةب -جامعةةة أم درمةةان
اإلسالمية.

 .1رفع درجة كفاءة أعضاء هي ة التدرية والطالب.

ثالثا :المجان التي شكمت لعممية تطوير المناهج:

لقة ةةد درجة ةةت لجنة ةةة تطة ةةوير المة ةةنأج فة ةةأ كمية ةةة الطة ةةب والعمة ةةوم الصة ةةحية
بالتض ةةامن م ةةع مركة ة تط ةةوير التعم ةةيم الطب ةةي موادارة الكمي ةةة عم ةةأ إقام ةةة ور و
مجموعات عمل كةل عةام لمنظةر فةأ كةل مةا هةو مةن مة نه تطةوير منةاهج الكميةة
وطرق التدرية والتقييم التأ تتبناها .ويمتر فأ هاا العمل مجموعة من خبةراء

التعمةةيم فةةأ المنطقةةة ومجموعةة مةةن عمةةداء كميةةات الطةةب باإلضةةافة إلةةأ الجأةةات

اات الصةةمة مثةةل المجمةةة الطبةةأ السةةوداني ،والمجمةةة السةةودانأ لمتخصصةةات
الطبيةةة وو ارة التعمةةيم العةةالأ ،وو ارة الصةةحة األتحاديةةة ،ومةةدريري المستمةةفيات.
كما مار فأ هةاا العمةل مجموعةة مةن خريجةأ هةا الكميةة ومةن الطةالب الةاين

يدرسون فيأا لالست ناة بآ ار أم.

وقة ةد م ةةأدت كميةةةة الط ةةب ثة ةةالث م ارح ةةل كب ةةرى لمراجع ةةة وتط ةةوير المن ةةاهج .

المرحمةةة األولةةي هةةي مرحمةةة إعةةداد المنةةاهج التةةي عقةةدت لأةةا ثةةالث مجموعةةات
عمةةل أوالهةةا كانةةت فةةي 9771/5/19م إلعةةداد منةةاهج المرحمةةة األولةةأ السةةنة

الد ارسةةية األولةةي) بالكميةةة ثةةم أعقبتأةةا فةةي 9779/91/93م قيةةام مجموعةةة العمةةل
الثانيةة والتةةي وضةةعت منةةاهج المرحمةةة الثانيةة بالكميةةة السةةنتين الد ارسةةيتين الثانيةةة

والثالثة).
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ومما تجدر اإلمارة إليه أنه قد مار في هةاتين المجمةوعتين عةدد كبيةر
مةةن أعمةةدة الطةةب فةةي السةةودان مةةن مختمة

كميةةات الطةةب السةةودانية ،ومةةن و ارة

الصحة ،والمستمفأ العسكري ب م درمان وال بإم ار

البروفيسةور /بمةير حمةد

مستمار ه ية الصحة العالمية في اا الوقت .ولقد تم بحمد اهلل وضةع المنةاهج
مفصمة وفق فمسفة الكمية .وفي الفترة من  6-3مايو 9771م انتظمت مجموعة

العمةةل الثالثةةة لوضةةع ال حةةة التق ةويم والمةةنأج الد ارسةةي لممرحمةةة الثالثةةة السةةنتين
الدراسيتين الرابعة والخامسة).

مرحمةةة تطةةوير المنةةاهج الثانيةةة كانةةت فةةي العةةام 1112م ،حيةةث أيقيمةةت

ندوة عمل في المجمة السةوداني لمتخصصةات الطبيةة لمنظةر فةي منةاهج الكميةة.
توال ةةت حمق ةةات العم ةةل ف ةةي الع ةةام 1113م ف ةةي المجم ةةة الس ةةوداني لمتخصص ةةات

الطبية ،وقاعة مرك الكمأ بمستمةفأ الخرطةوم لتطةوير منةاهج الكميةة نةتج عنأةا
عدة لجةان تكمةل عممأةا بالنجةاح فةي الورمةة التةي أقيمةت فةي مستمةفأ ابةن سةينا

 1113/3/1-1م حين تم فيأا إجا ة المقترح السابق لمناهج كمية الطب والعموم

الصحية ،وتمت طباعة دليل الكمية الثاني في 1114م.

مرحم ةةة تط ةةوير المن ةةاهج الثالث ةةة كان ةةت ف ةةي الع ةةام 1199م ،حي ةةث تبن ةةأ

المجمةة الطبةي السةوداني وبمسةةاهمة ماليةة مةن  Global fundوبالتعةاون مةةع
منظمة ةةة الصة ةةحة العالمية ةةة ممة ةةروع لتطة ةةوير المنة ةةاهج فة ةةي أربة ةةع كمية ةةات مختة ةةارة
بالسةةودان مةةن بينأةةا هةةا الكميةةة العةةامرة وال ار ةةدة وقةةد بةةدأ الممةةروع ب يةةارة لمكميةةة

لبروفسور جانت قرانت خبيرة التعميم الطبي لدى اإلتحاد العالمي لمةدارة الطةب
ور يسةةة الجامعةةة المفتوحةةة فةةي بريطانيةةا فةةي يوليةةو 1199م حيةةث التقةةت بةةإدارة

الكميةة و لجنةةة المةةنأج بالكميةةة ،وقةةد اسةتمعت مةةنأم عةةن المةةنأج المطبةةق بالكميةةة
كمةةا اسةةتمعت لممثمةةي الطةةالب وتناقمةةت معأةةم فةةي جمسةةة ممةةتركة مةةع ممثمةةي

طةةالب ال ةةثالث جامعةةات األخ ةةرى ،وقةةد خرج ةةت بخالصةةات وتوص ةةيات لتط ةةوير
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المنأج بالكمية .تمت دراسة ها التوصيات بواسطة لجنة المنأج بالكمية ،ومرك
تطوير التعميم الطبي ،وبعد ال عقدت مجموعةة مةن الةور ومجموعةات العمةل
 ،)15تحدث فيأا خبراء من داخةل السةودان وخارجةه ،ومةار فيأةا عةدد مقةدر

من أعضاء هي ة التدرية لموصول إلأ تطبيق تم التوصةيات .وقةد كةان أن تةم
إنفااها جميعأا بل تعدا ليممل التطةوير فةي المةنأج مختمة
كما ممل التحديث والتطوير طرق التدرية والتقويم لمختم

األقسةام والمقةررات

المقررات والفصةول

الدراسية.
الثالثة:

وفيمةا يمةةي أسةةماء أعضةةاء لجنةةة تطةوير منةةاهج كميةةة الطةةب فةةي المرحمةةة

 -0لجنة تطوير المناهج (3100م):
 .9د .ن ةةا

المال ك ةةة عبي ةةد س ةةيدأحمد أس ةةتاا مم ةةار ،مدير مركة ة تط ةةوير

التعميم الطبي :ر يسا

 .1د .نسةةةيبة سة ةةيد عة ةةوض الك ة ةريم ،أسة ةةتاا مسة ةةاعد ،ر ة ةةية قسة ةةم وظة ةةا
األعضاء :نا با.

 .1أ.د محم ة ةةد عثم ة ةةان الحس ة ةةن ق ة ةةدور أس ة ةةتاا الط ة ةةب الباطن،عمي ة ةةد الكمي ة ةةة
سابقا):ممرفا.

 .2أ.د .محمدأحمد بن عو :العميد األسبق مستمارا.
وعضوية كل من:

 .3د .محمد صديق عمر ،قسم األدوية ر ية المكتب األكاديمي.

 .4د .عب ة ة ة ةةدالع ي ص ة ة ة ةةديق ،أس ة ة ة ةةتاا مس ة ة ة ةةاعد الج ارح ة ة ة ةةة العام ة ة ة ةةة ،نا ة ة ة ةةب
العميد سابقا)

 .5أ.د طه أمبمي ،أستاا النساء والتوليد ،ممثل المسؤولية المجتمعية
 .6أ.د .عبداهلل محجوب ،ر ية قسم طب المجتمع والبحث العممي
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 .7د .أحمد آدم ،أستاا مساعد ،ر ية قسم التكاملIntegration
 .91د .عبداهلل حسن بمير ،أستاا ممار  ،ر ية قسم الكيمياء الحيوية.
 .99د.اعتماد عبدالسالم ،أستاا مساعد ،ر ية قسم األدوية.

 .91د .م ة ة ةرفي عبة ة ةةد القادر،أسة ة ةةتاا ممة ة ةةار  ،ر ة ة ةةية قسة ة ةةم األن ة ة ة
والحنجرة.

 .91د .مالة ة ابة ةراهيم مالة ة  ،قس ةةم األان واألنة ة

واألان

والحنجة ةرة مس ةةؤول تقني ةةة

المعمومات.

 .92د.إيأاب عبداهلل عمي العبيد – قسم األدوية.

 .93د .الناجي هجومحمد عمي ،قسم التكامل ،ممثل الخريجين.
 .94ممثل الطالب.

 .95ممثمة الطالبات.

رابعا :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير:
م ةةار فةةةي عممي ةةة تطةةةوير المن ةةاهج بكميةةةة الط ةةب كة ةةل أعض ةةاء هي ةةةة الت ةةدرية
الةةدا مين بالكميةةة ،الموجةةودين فةةي تمة الفتةرة و عةةددهم ،97كمةةا مةةار فةةي تنفيةةا

التوصيات األساتاة المتعاونون وعددهم 24أستاااً.

خامسا :الخبراء الذين شاركوا في تحكيم المناهج المطورة:

مةةار ستتتتة خبة ةراء مةةن داخ ةةل السةةودان وخارج ةةه ف ةةي عمميةةة مراجع ةةة وتط ةةوير

المنةةاهج الثالثةةة بكميةةة الطةةب .فيمةةا يمةةي أسةةماؤهم ،الجامعةةات التةةي جةةاؤوا منأةةا
وتوصياتأم:

 .9توصتتتيات بروفستتتور جانيتتتت رانتتتت ,خبي ةرة التعمةةيم الطبةةي ،مةةديرة الجامعةةة
المفتوحة ببريطانيا وممثمة المجمة الطبي البريطاني والتي ارت كمية الطب

في يوليو 1199م.
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وقد تم اختيار جامعة أم درمان اإلسالمية ضمن أربع جامعات سةودانية لتطةوير
مناهجأا تمأيدا لنيل االعتماد العالمي وال بإم ار

وقد أوصت ب:

المجمةة الطبةي السةوداني.

أ .إدخال أو إب ار المأنية الطبية في كورسين).
ب .تحسين التكامل في المقررات.

ت .ت مين مواب ار المسؤولية المجتمعية.
ث .تنمية سياسات الجودة واالعتماد.

 .1بروفيستتور زيتتن العابتتدين ك ترار ،ر ةةية المجمةةة الطبةةي السةةوداني :أوصةةأ
بضةةرورة إدخةةال المأنيةةة الطبيةةة وأخالقيةةات المأنةةة فةةي المةةنأج  ،ت ة مين مواب ة ار

المسة ةةؤولية المجتمعية ةةة لكمية ةةة الطة ةةب ،تحسة ةةين التكامة ةةل ،Integrationوت ة ة مين
وتطوير سياسات وعمميةات الجةودة حسةب توصةيات المجمةة الطبةي وبروفيسةور

جانيت.

 .1بروفيسور محمد سعيد الخميفة ،مدير جامعة ال عيم األ هري:

حةةدد نةواحي القصةةور والممةةكالت بجوانبأةةا المختمفةةة فةةي المةةنأج السةةابق وأقتةةرح
حموال لأا ،وتم العمل ببعض مقترحاته.

.2بروفيستتتور محمتتتد يوستتتف ستتتكر،خبي ةةر التعم ةةيم الطبي،أس ةةتاا عم ةةم وظ ةةا
األعضاء ومدير جامعة النيل.

 .3بروفيسور الشيخ محجوب،خبيةر التعمةيم الطبةي ،أسةتاا عمةم األحيةاء الدقيقةة
وطب المجتمع :أوصي ب:

أ .أن تكون لجنة المناهج منفصمة.

ب .ت هيل األساتاة و يادة عددهم.

ج .ترقي ةةة المجم ةةة الس ةةودانية لمعم ةةوم الطبي ةةة ،الت ةةي تص ةةدرها كمي ةةة الط ةةب ،إل ةةأ

مستوى االعتماد العالمي والظأور في .PubMed
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د .تفأ ةةم المعوق ةةات الت ةةي تواج ةةه تنفي ةةا الم ةةنأج بالص ةةورة المطموب ةةة م ةةن قم ةةة ع ةةدد
األساتاة وهجرةالمؤهمين.

 .4بروفيستتور عتتامر المبتتار  ،أسةةتاا عمةةم وظةةا

األعضةةاء بجامعةةة أم القةةرى

بالمممكة العربية السعودية :أوصي ب:

أ .تكوين لجنة أخالقيات البحث العممي.
ب .تكوين لجنة لالمتحانات والتقويم.

ج .المحافظة عمي المجمة السودانية لمعموم الطبية.
د .أن تكون إجا ة بحث مقررالبحث العممي مرط لمنجاح في طب المجتمع.

ه .أن يكون هنا تكامل مع الكميات األخرى في البحث العممي.
و .مراجعة الساعات المعتمدة لممنأج.

ي .أن يظأر نماط الطالب في المنأج ،وفي المساقات االختيارية.

سادسا :المصادر التي تم من خاللها تطوير المنهج:
 .0توصيات المجمة الطبي السوداني.
 .1توصيات و ارة الصحة االتحادية.
 .1تقرير بروفيسور جانيت قرانت.

 .2التغييرات عمأ الصعيد المحمي والعالمي.
 .3استصحاب مناهج كميات الطب بالسودان.
 .4توصيات عدد من الور السابقة .

ستتابعا :القضتتايا الكميتتة ذات الصتتمة بالمنتتاهج تتتم استصتتحابها وبحثهتتا أثنتتاء
عممية التطوير:
.9

توس ة ة ةةيع مة ة ة ةواعين الت ة ة ةةدريب وتم ة ة ةةمل المستم ة ة ةةفأ ،والمعامل،والقاع ة ة ةةات

الدراسية .و قد تم وضع حجر األساة لممستمةفأ الجةامعي مستمةفأ صةالحة

الجامعي)،كما تم وضع األسة والموا ح والأيكمة اإلدارية لممستمفأ ،باإلضافة
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إلأ وضع أسة منظمةة لمتةدريب بالمستمةفأ وبةدأ بالفعةل تنفيةا المرحمةة األولةأ
مةةن ممةةروع المستمةةفأ الجةةامعي بسةةعة  111سةرير التةةي يتوقةةع أن تكتمةةل فةةي
ينةةاير1193م .أمةةا بالنسةةبة لمقاعةةات فقةةد تةةم إنمةةاء قاعةةة سةةعة  161لمطةةالب،

وهنال ة ضةةرورة إلنمةةاء قاعةةات كبةةري لمطالبةةات موانمةةاء وت ثيثأةةا معامةةل حديثةةة
لتواكب ما حدث من تطور.
.1

التط ةةوير ال ةةاي ت ةةم ف ةةي تح ةةديث المحت ةةوي وتط ةةوير ط ةةرق الت ةةدرية مث ةةل

مجموعات النقا

الصغيرة و السةمنارات يتطمةب قاعةات صةغيرة عديةدة ومعمةل

مأارات حديث ،تثمينا لال ظأرت ضرورة إنماء مرك تطةوير التعمةيم الطبةي.

وقد أعدت الخرط والتكمفة لأاا الممروع.
.1

المةةنأج الحةةديث يتطمةةب ممةةاركة عةةدد كبيةةر مةةن األسةةاتاة فةةي العمميةةة

التعميميةةة و يةةادة الكةةادر البمةةري ،وقةةد تةةم تعيةةين عةةدد مقةةدر مةةن أعضةةاء هي ةةة

التةةدرية ،كمةةا تةةم ابتعةةاث عةةدد آخةةر لمتةةدريب داخةةل السةةودان وخارجةةه بغةةرض
ت هيمأم وال الت هنال حوجة.

.2

تة ةةم إنمة ةةاء مكتبة ةةة إلكترونية ةةة سة ةةعة  111جأة ةةا حاس ة ةوب .بة ةةدأ تة ةةدريب

الطةةالب والطالبةةات عمةةي الحاسةةوب وسةةيبدأ قريبةةا إن مةةاء اهلل تةةدريب األسةةاتاة
عمأ نظام االمتحانات بالحاسب اآللي.
.3

أقيم عدد كبير من ور العمل ،الندوات ،والكورسات لتأي ة وترقية أداء

.4

تم إنماء قسم التكامل).(Integration Department

أعضاء هي ة التدرية والطالب.

.5

تةةم إنمةةاء وحةةدة اإلم ة ار

.6

تم إنماء وحدة مؤون الطالب .)Students affairs Unit

.)Unit

األكةةاديمي
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تةةم إنمةةاء مرك ة تطةةوير المغةةة اإلنجمي يةةة

English Language

.)Development Centre

ثامنا :ما تم من تطوير في مناهج الكمية:
 .9إدخة ةةال مقة ةةرر البحة ةةث العمم ة ةي Methodology

ساعات معتمدة):

1 )Research

 -النظري :في نأاية الفصل الدراسي الرابع.

 التطبيقة ةي :يب ةةدأ بنأاي ةةة المس ةةاق النظ ةةري عم ةةأ أن تق ةةدم األطروح ةةاتبنأاية الفصل السادة.

 .1تةةم تعةةديل مقةةرر فقةةه الطبيةةب الةةاي توسةةع ليصةةبح المأنيةةة الطبيةةة وأخالقيةةات
المأنة وتم فصمه في مساقين كاآلتي:

 -مقة ةةرر المأنية ةةة الطبية ةةة وأخالقية ةةات المأنة ةةة

and

Medical

ethics

Professionalismفي الفصل الدراسي األول 1ساعة معتمدة).

 -مقة ة ة ةةرر المأني ة ة ة ةة الطبية متقة ة ة ةةدم) ،ومأة ة ة ةةارات التواصة ة ة ةةل

Advanced

 professionalism and communication skillsفةةي الفصةةل الد ارسةةي

السادة 1ساعة معتمدة).

 .1تةةم فصةةل عم ةةم األدويةةة عةةن قس ةةم الكيميةةاء الحيويةةة وت ةةم تسةةميته قسةةم عم ةةم
األدوية والعالجيةات )Pharmacology & Therapeuticsحيةث تةم تةدرية
مادة العالجيات في المرحمة السريرية.

 .2إدخال بعض المقررات االختيارية.

 .3كمةةا مةةمل التطةةوير تحةةديث المحتةةوي وتطةةوير طةةرق التةةدرية لكةةل مسةةاقات
المرحم ةةة قبة ةةل الس ة ةريرية والس ة ةريرية ،والة ة بتحةةةديث المحت ةةوى وطة ةةرق الت ةةدرية:
محاضةرات اات نمةةط تفةةاعمي ،مجموعةةات النقةةا

الصةةغيرة

Small Goup

،)Discussionالس ة ة ةةمنارات ،التكام ة ة ةةل والتم ة ة ةةا ج،التعميم ع ة ة ةةن طري ة ة ةةق المكتب ة ة ةةة
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االلكتروني ةةة ،نم ةةر المعموم ةةات ع ةةن طري ةةق مواق ةةع التواص ةةل االجتم ةةاعي ،ي ةةارة
الطالةب فةي المرحمةة قبةل السةريرية لممستمةفيات) ،(Field visitsتحسةين طةرق

التقييم لمطالب بصورة عممية وموضوعية ،)OSCE , Best of 5, PACES
تفعيل االجتماعات الدورية لمنسقي المساقات مع معبة التكامل بوجود الطةالب،

واستصحاب أري الطالب .)Student feedback

11

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية الطب والعلوم الصحية

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

خاتمة:
بحمد اهلل وعونةه تةم عقةد آخةر ورمةة تطةوير المنةاهج -المرحمةة الثالثةة-
بكمية الطب بتاريخ

1191/4/ 13م وهي ختام لسمسمة من الةور

خةالل عةامين ،تحةدث فيأةا

خب ةراء مةةن داخةةل السةةودان وخارجةةه ،ومةةار فيأةةا عةةدد مقةةدر مةةن أعضةةاء هي ةةة
التدرية.

وحتةةي يةةتم التنفيةةا األمثةةل لمةةا تةةم مةةن تطةةور فةةي المنةةاهج وطةةرق التةةدرية فقةةد

أوصت المجنة بالتالي:

 .9يادة أعضاء هي ة التدرية وت هيمأم .

 .1ت ة ةةوفير البي ة ةةة المال م ة ةةة لعممي ة ةةة التعم ة ةةيم وال ة ةةتعمم المس ة ةةتمر معام ة ةةل –
مستمفيات -قاعات).

 .1اإلسراع في بناء مرك تطوير التعميم الطبي.
 .2استمرار الور التدريبية.

 .3تفعيل مفاهيم الطالب تجا التعمم الااتي.

 .4ت هيل المكتبة و يادة ال من المتاح لمقراءة فيأا.
 .5تقوية المغة اإلنجمي ية ومأارة الحاسوب لدى الطالب واألساتاة.

وقد ار الكمية مستمار منظمةة الصةحة العالميةة  WHOبمنطقةة البحةر

المتوسط،والم ة ةةرق األوس ة ةةط البروفيس ة ةةور محية ة ةي ال ة ةةدين مج ة ةةاوب برفق ة ةةة ممث ة ةةل
المجمة الطبي السوداني يةوم الثالثةاء 1192/2/6م وأمةاد بمةا تةم مةن مراجعةة

في المنأج وتطوير .

ونس ل اهلل التوفيق لما فيه الخير لمجميع ،إنه ولي ال والقادر عميه،،،
د .ناز المالئكة عبيد سيدأحمد حسين

نائب عميد كمية الطب ومدير مركز تطوير التعميم الطبي
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