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النشأة والتطور:
عمالً بأحكام المادة (( )ٜع) من قانون جامعة أم درمان اإلسالمية لسنة

ٜٜ٘ٔم ،و استنادا لقرار مجمس أساتذة الجامعة رقم (ٗ) بتاريخ
ٕٖٗٔٓٓ/ٗ/م يصدر مجمس جامعة أم درمان اإلسالمية القرار اآلتي نصو:

اسم النظام وبدء العمل بو يسمى ىذا النظام األساس لكمية عموم المختبرات

الطبية ،ويعمل بو من تاريخ إجازتو من المجمس.

تعديل :يعدل اسم كمية العموم الطبية و المختبرات الطبية إلى كمية العموم
الطبية األساسية عمى أن تظل األحكام الصادرة بموجبو صحيحة و نافذة.

إنشاء :تم إنشاء كمية تسمى كمية عموم المختبرات الطبية بجامعة أُم درمان
اإلسالمية.

أوالً  :أىمية تطوير المناىج:

أىمية تطوير المناىج بالكمية بأن ليا أىمية كبيرة عمي جوانب الحياة

االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية والصحية ،فإن تطوير المناىج ال

تتوقف آثاره عمى طالب المختبرات فحسب وانما تمتد إلي المجتمع بكافة

جوانبو ،ومن ىنا تكون المناىج ىى المفتاح إلى التطوير في كافة المجاالت
التي سبق ذكرىا ،وىذا يؤدي بنا إلى القول بأن تطوير المناىج المستمر

أىمية كبرى ومكانة بالغة.

ثانياً :أىداف عممية تطوير المناىج:
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العمل في المختبرات الطبية ركيزة أي عمل طبي ،وتعد المينة األكثر
خطورة ومشقة من خالل التعامل المباشر مع عينات المرضى وما تحممو من
أمراض معدية فضالً عن التعرض لممحاليل الكيميائية السامة والخطيرة كما
أَنو بدونيم لن يكتمل أي عمل طبي لذا جاء تطوير المنيج الدوري لتحقيق
األىداف اآلتية:
ٔ .تضمين مناىج القيم اإلسالمية ،والمعارف ،والميارات ،واالتجاىات
اإليجابية الالزمة لمتعمم ولممواطنة الصالحة والعمل المنتج والمشاركة
الفاعمة في تحقيق برامج التنمية والمحافظة عمى األمن والسالمة
والبيئة والصحة وحقوق اإلنسان.
الفاعمية.
عالية من الكفاءة و
ّ
ٕ .الوصول بالمناىج إلى درجة ّ
المستجدات التي طرأت في مجال عموم
تغيرات و
ّ
ٖ .السير قدماً مع الم ّ
تطور سريعاً وذلك بدخول العموم الحديثة
المختبرات الطبية التى تشيد
اً
والتقنيات المتقدمة.
بفاعمية في تنمية المجتمع ،
ي قادر عمى اإلسيام
ّ
ٗ .تنمية عنصر بشر ّ
وقيادة ىذه التنمية.
اإلنسانية،
بعممية التعميم الطبي ؛وذلك لمّحاق بركب الحضارة
٘ .االرتقاء
ّ
ّ
المتقدمة.
واإلسيام فييا ،أسوة بالدول
ّ
اع مع التطورات التقنية المعاصرة وبخاصة التفجر
 .ٙإيجاد تفاعل و ٍ
المعرفي والثورة المعموماتية.
 .ٚربط المنيج بالحياة العممية والتقنية المعاصرة من خالل التركيز عمى
األمثمة العممية المستمدة من الحياة الواقعية.
ثالثاً :المجان التى شكمت لتطوير المنيج:
3

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية المختبرات الطبية

كوون السويد الودكتور عميود الكميووة لجنوة رئيسوة ذات لجوان فرعيوة لألقسووام

لمعمل عمى تطوير مناىج الكمية كما ىو موضح أدناه:
م

االسم

الدرجة

0

د .محمدددد علدالحميدددد

أ.مشارك

القسم
الأ نسجة المريضة

خير السيد

الصفة
عميد الكمية ورئيس
المجنة

3

د.خالدددددددددددد علددددددددددددا

أ.مساعد

الطفيميددددددددات والحشددددددددرات

(رئيس المكتب
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د .علدالسددددشم لشددددير

أ.مساعد

الطفيميددددددددات والحشددددددددرات

(رئدددددددددددددددديس سددددددددددددددددم
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د .زكيدددددو علدالصدددددمد

أ.مشارك

الحياء الد يقة

ألوسالف
ساتى

الطلية
الطلية

عثمان

الكاديمي) عضواً

الطفيميات) عضواً

(رئيس سم الحياء
الد يقة) عضواً
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د .أحمددددددددددد محمددددددددددد

أ.مساعد

النسجة المريضة

(رئيس سم النسجة

6

أ.ألوزيد محمد حامد

محاضر

الكيمياء السريرية

(رئيس سم الكيمياء

7

أ.خالد محمد خالد

محاضر

أمراض الدم

(رئيس سم أمراض

إلراىيم

المريضة) عضواً

السريرية) عضواً
الدم) عضواً

رالعاً :عدد أعضاء ىيئة التدريس الذين شاركوا فى عممية تطوير المنيج:
ٕ٘ عضواً من أعضاء ىيئة التدريس.

خامساً :الخلراء الذين شاركوا فى عممية تطوير المنيج:
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 األسووتاذ الوودكتور :محموود بيوواء الوودين أحموود سووعد – أختصاص وى عمووم
الطفيميات الطبية – جامعة أُم درمان األىمية.



األسووتاذ الوودكتور :الس وور أبوووقرون – أختص ووائي عمووم الميكروب ووات –



األسووتاذ الوودكتور :أحموود إب وراىيم شوومت – اختصاصووي عمووم األنسووجة



األس ووتاذ ال وودكتور :ب ووابكر أحم وود محم وود – اختصاص ووي أمو وراض ال وودم

األمين العام لمتعميم التقني في السودان.
المريضة – جامعة إِفريقيا العالمية.

والمناعو ووة الدمويو ووة  -عميو وود الشو ووؤون العمميو ووة لمجمو ووس التخصصو ووات

الطبية.

 األسووتاذ الوودكتور :حاموود سووميمان عبوودا﵀  -اختصاصووي عمووم الطفيميووات
الطبية – جامعة الخرطوم.

 األس و ووتاذ ال و وودكتور :بد ارل و وودين حس و وون العب و وود  -اختصاص و ووي الكيمي و وواء
السريرية – عميد كمية عموم المختبرات  -جامعة التقانة.

سادساً :المصادر التي تم من خشليا تطوير المنيج:

 موجيات المؤتمر العام لممناىج السابق وتوصياتو.
 مرتكزات المواد في الدليل األسبق.

 جمسات الحوار والمناقشة في المجان الرئيسية والفرعية.
 رؤية الخبراء من خارج الجامعة.

 استشو و و ارف آراء الكمي و ووات النظيو و ورة بالجامع و ووات الس و ووودانية والعالمي و ووة و
وتجاربيم.
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 استصحاب تطورات المراجع الطبية ذات الصمة.

سالعاً :القضايا ذات الصمة لالمناىج التي تم استصحاليا ولحثيا أثناء
عممية التطوير:

 الرؤية الرسالية لمجامعة اإلسالمية واألىداف العممية واالستراتيجية
لمكمية.

 األىداف العامة ألقسام الكمية ومواد المنيج األسبق.
 طرق التدريس الخاصة الحديثة.

 طرق القياس والتقويم التى شممت الطالب ،واألستاذ ،والمنيج.
 المصادر والمراجع المقروءة واإللكترونيو.

ثامناً :ماتم تطويره فى المنيج:

أوالً :سم الحياء الد يقة

ٔ -تدريس مادة الفيروسات المتخصص لمفرق الثالثة (مقدمة  +بعض

المواضيع المتخصصو).

ٕ -تدريس مادة الفيروسات الطبية المتطورة لمفرقة الرابعة (تفصل من

الكورس العام بنفس الساعات المعتمدة).

ٖ -تدريس عمم ()Bioinformatics

ٗ -تدريس ضبط الجودة (كورس خاص باألحياء الدقيقة).
ثانياً :سم الكيمياء السريرية
ٔ -إِجراء بعض التعديالت فى وصف المادة وأَىدافيا.
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ٕ -توزيع الدروس العممية والنظرية عمى أسابيع المقرر وتحديد عنوان

المقرر.

ٖ -رسم خطة واضحة لمتدريب فى المستشفيات بإشراف األساتذة.
ٗ -زيادة جرعات ضبط الجودة بالفرقة الرابعة بالقسم.
ثالثاً :سم الطفيميات والحشرات الطلية:
ٔ -الفرقة الثانية:

 -تدريس كورس الحشرات فى الفصل األول.

 تدريس كورس البروتوزوا فى الفصل الثانى.ٕ -الفرقة الثالثة:

 -تدريس كورس عمم الديدان المفمطحة فى الفصل األول.

 -تدريس كورس عمم الديدان األسطوانية فى الفصل الثانى.

 -مقترح تدريس طرق البحث فى الفرقة الثالثة بدالً من الرابعة.

ٖ -الفرقة الرابعة:

 -تدريس مادة الوبائيات (مقترح)

رالعاً :سم النسجة المريضة

 مادة عمم الخمية البد من تدريس جانب ()Screening7
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خامساً :سم أمراض الدم:

تعديل اسم المادة في كل الفرق من أمراض الدم إلى أمراض الدم ومبحث

المناعة الدموية ()Haematology and Immuno Haematology
سادساً :توصيات (عامة و خاصة باألَقسام):
ٔ -إضافة مادة عمم األمراض العام.

ٕ -إضافة مادة األَجيزة الطبية بالفرقة الثانية.

ٖ -نقل مادة طرق البحث من الفرقة الرابعة لتدرس بالفرقة الثالثة.
ٗ -نقل مادة ِ
اإلحصاء الحيوي من الفرقة الثالثة لمفرقة الرابعة.

٘ -دمج مادة إدارة المعامل مع مادة ضبط الجودة لمفرقة الرابعة.
 -ٙاستبدال مادة الكيمياء العضوية بماده عمم األوبئة

مع دمج مادة

الكيمياء العضوية مع الكيمياء العامة دون المساس بالساعات المعتمدة

بالفرقة األولى.

 -ٚدمج مادة األحياء الدقيقة ٔ و ٕ فى الفرقة الثالثة في مادة واحدة
(األَحياء الدقيقة الطبية) بنفس عدد الساعات المعتمدة.

 -ٛمادة عمم الخمية البد من تدريس جانب ()Screening
 -ٜتدريس عمم (.)Bioinformatics

ٓٔ -تعديل اسم المادة فى كل الفرق من أمراض الدم إِلى أمراض الدم
ومبحث المناعة الدموية
)Haematology

( Haematology and Immuno
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ٔٔ -أن تضم شيادة التفاصيل (تقديرات  +الساعات المعتمدة ) مرفق صورة
من شيادة التفصيل المقترحة.

د .محمد عبدالحميد خير السيد – عميد الكمية

9

