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 كلمة السيد العميد :.
الحمد هلل رب العاملين و الصالة والسالم على رسول هللا األمين سيدنا محمد 

  صلى هللا علية و سلم .
دليل الكلية للعام نحمد هللا أن وفقنا النجاز هذا العمل و هو عبارة عن 

دفعة أي ما  21اآلن  و نحمد هللا فقد تخرج من هذه الكلية حتى. 2015
 طبيب و طبيبة. 3800يعادل  حوالي 

م و 2006/-2005منهج الكلية صاحبة عدة مراحل للتحديث في عام 
 .2014تحديث أخير عام  م2011/2012تحديث أخر في عام 

 تحت كذلك وإقليميا من جامعة الدول العربية  ةدمعتممن المجلس الطبي السوداني و  الكلية معتمدة
 زار 2015و م2011و في العام . منظمة الفدرالية للتعليم الطبي التابعة للصحة العالمية الفي  داعتماال 

مجلس الطبي البدعوة من  ( 2015وبروفيسور جاك بولو) خبيرة التعليم الطبي غرانت ر جانتو سيبروف الكلية
مسيرة الكلية بعدها بلعدة نقاط للنهوض  2011غرانت في العام   ر جانتو سيبروفالسوداني و قد نبهت 

ورشه و قد كانت  50الي حو  بلغت ورش عمل ألعضاء هيئة التدريسو  ةعقدت الكلية عدة دورات تدريب
بن عوف مدير مركز  التطوير محمد  ريسو بروف ر حسن عباس وو سيير الجامعة بروفها بحضور مدغالب

 الطبي بالكلية .
اعتماد كورس المهنية الطبية و أخالقيات المهنية في  بحمد هللا تم تكوين قسم التكامل و إدارة الجودة و 

هذا وقد سعت الكلية  خالل الفترة الماضية لمهني . المنهج و كذلك كورس مهارات التواصل و  السلوك  ا
لتأكيد المشاركة و المسؤولية المجتمعية و التعاون مع الشركاء مثل وزارة الصحة الوالئية و منظمات المجتمع 

 المدني .
دراستِه  سالين  الطالب في مجمل سنوات يحتاجهو الذي  الكليةفي ختام هذه الكلمة نقدم بين أيديكم دليل و 

ديث .رسالتها و ألحداث نهضة شاملة في التعليم الطبي الح ءألدا في إدارة الكلية  هللا أن يوفقنا  
 و جزآكم هللا خيرا

 
 عمراحمدالقادر د. شرفي عبد

 عميد الكلية
2015 
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 .. مقدمة
 

لطب والعلوم ات. لقد درجت لجنة تطوير المنهج فى كلية االحمد هلل الذى تتم بنعمته الصالح              
دارة الكلية على إقامة ورش و مجموعات عم يالتعليم الطب الصحية بالتضامن مع مركز تطوير ل كل عام وا 

ويشترك فى هذا  للنظر فى كل ما هو من شأنه تطوير مناهج الكلية وطرق التدريس والتقييم التى تتبناها.
ات ذات خبراء التعليم فى المنطقة ومجموعة من عمداء كليات الطب باإلضافة الى الجهالعمل مجموعة من 

العالى ووزارة  الصلة مثل المجلس الطبى السوداني والمجلس السودانى للتخصصات الطبية ووزارة التعليم
من الصحة األتحادية ومدراء المستشفيات. كما شارك فى هذا العمل مجموعة من خريجى هذه الكلية و 

 الطالب الذين يدرسون فيها لإلستئناس بآرائهم.  
  ةتعاون مع منظمة الصحةالعالميوبال Global fund ي السوداني وبمساهمة مالية منوقد تبنى المجلس الطب

مشروع لتطوير المناهج في أربع و المنظمة الفدرالية للتعليم الطبى والمكتب االقليمي لمنظمة الصحة العلمية 
ة بالسودان من بينها هذه الكلية العامرة والرائدة وقد بدأ المشروع بزيارة للكلية لبروفسور جانت كليات مختار 

قرانت خبيرة التعليم الطبي لدي اإلتحاد العالمي لمدارس الطب ورئيسة الجامعة المفتوحة في بريطانيا في 
ت منهم عن المنهج المطبق  بالكلية م حيث ألتقت بإدارة الكلية و لجنة المنهج بالكلية وقد استمع2011يوليو 

كما استمعت لممثلي الطالب وتناقشت معهم في جلسة مشتركة مع ممثلي طالب الثالث جامعات األخرى ، 
وقد خرجت بخالصات وتوصيات لتطوير المنهج بالكلية تمت دراستها بواسطة لجنة المنهج بالكلية  ومركز 

من الورش ومجموعات العمل للوصول لتطبيق تلك  تطوير التعليم الطبي وبعد ذلك عقدت مجموعة
التوصيات وقد كان ان تم إنفاذها جميعها بل تعداه ليشمل التطوير في المنهج مختلف األقسام والمقررات كما 

 شمل التحديث والتطوير طرق التدريس والتقويم لمختلف المقررات والفصول الدراسية .
ريس فى هذه الكلية ان أن توصلت فى هذه المرحلة من عمر الكلية ونحمد هللا الذى يسر لهيئة التد       

الى المنهج الحالى بعد جملة من التحديث وجوانب من التطوير واإلضافات شملته والذى يتميز باإلضافة الى 
 سماته السابقة باإلضافات التالية:

التعليم والتعُلم الطبى وهو بمقرر طرق  بكورس اللغة االنجليزية العلمية ومباىئ الحاسوب  وثم  يبدأ -1
 مفتاح الطالب للدراسة والمشاركة فى نشاطات الكلية األكاديمية.

يتزين بمقرر المهنية الطبية واخالقيات المهنة والذى أُعد بعناية ويعتبر أحد التوصيات لبروفسور  -2
  االساس جانت قرانت ، وتعتبر الكلية من اوائل الكليات التي ضمنته بشقيه 
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بشكل متقدم ومهارات التواصل وُيدرس فيه كبار العلماء  الطبية الذي تدرس فيه المهنية طورلمتوا -3
 والمختصون ليكون زادًا طيبًا عند دراسة الطب ودخول المستشفيات وممارسة هذة المهنة النبيلة.

جاح المقررات الطويلة التى كانت تهدد نجاح الطالب تم تقسيمها الى عدة مقررات صغيرة يسهل الن -4
 فيها وال يقل عدد ساعاتها المعتمدة فى عن ساعات المقررات السابقة.

تم إعتماد الدخول المبكرللطالب فى سنوات الكلية األولى  للمستشفيات إلكمال عملية التدريس  -5
 التكاملى.

 تم جمع التدريس فى المستشفيات فى مرحلة واحدة هى المرحلة السريرية. -6

وى الى نظاٍم فصلى فى مدة تصل الى خمس سنوات بداًل عن ست تم تحويل الكلية من نظاٍم سن -7
 سنوات. 

 وضعت مراحل بعناية ليستفيد منها الطالب للنجاح فيما رسب فيها من مقررات. -8

والحمد هلل الذى هدانا لهذا ويسره لنا آملين أن تستمر بإذن هللا مسيرة التطوير فى المنهج          
 الطبية وطرق تنفيذها. ليستزيد الطالب بأحدث العلوم 

 
 

 تطوير المنهجالمناهج و رئيس لجنة                                                                   
 مدير مركزتطوير التعليم الطبي

 معاذ عبداللطيفد.                                                       فب.محمد احمد إبن عو 
 
 

 عميد الكلية

 شرفي عبدالقادر عمرد. 
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 منهج  كلية الطب والعلوم الصحية
 نبذة تاريخية:

عة منذ لقد كان قيام كلية للطب في جامعة أم درمان اإلسالمية حلمًا يراود القائمين على أمر الجام        
اًل حتى صدر قرار م وبقي ذلك أم1912إنشائها علمًا بأن نواة جامعة أم درمان اإلسالمية قد ولدت في عام 

ي م ولقد صار األمر حقيقة بتعيين العميد واستالمه العمل ف1988مجلس الجامعة بقيام كلية للطب عام 
اسي م. ولقد كانت تلك الفترة فترة التجهيز حتى تاريخ بدء الدراسة في العام الدر 11/11/1989

( طالبة لقسم 31قسم الطالب و )( طالبًا ل27م حيث تم قبول الدفعة األولى للكلية عدد )1990/1991
ان.م بمقر الكلية المؤقت بقصر الشباب واألطفال بأم درم24/2/1991الطالبات, وبدأت الدراسة الفعلية في   

لية وتوفير كان هذا عام نشأة الكلية الذي شهدت خالله أعمااًل متواصلة ودورية لتحقيق تأسيس الك 
لة األولى إذ وفقوا اسة بها. وقد تم توفير الضروريات الالزمة للمرحالمستلزمات والمتطلبات لقيامها وبدء الدر 

األدوات واألجهزة  في تعيين نخبة ممتازة من أساتذة الطب في السودان باإلضافة إلى توفير –والفضل هلل  –
 ومتطلبات المعامل التي تساعد على بدء وسير الدراسة في مراحلها األولية.

المبنية على التوجه نحو المجتمع والتعليم الطبي المبني على حل المشاكل وتمشيًا مع فلسفة الكلية  
الصحية فقد ُأطر التعاون بين الكلية ووزارة الصحة السودانية االتحادية والوالئية ومراكزهما الصحية ومع 

 الخدمات الطبية العسكرية.
ية إعداد المناهج والتي عقدت لها ومن أهم االنجازات التي تحققت في هذه الفترة األولية من نشأة الكل 

م إلعداد مناهج المرحلة األولى بالكلية ثم أعقبتها في 31/7/1990ثالث مجموعات عمل أولها كانت في 
م قيام مجموعة العمل الثانية والتي وضعت مناهج المرحلة الثانية بالكلية )السنتين الثانية 15/12/1991

 والثالثة(.
نه قد شارك في هاتين المجموعتين عدد كبير من أعمدة الطب في السودان ومما تجدر االشارة إليه أ 

من مختلف كليات الطب السودانية ومن وزارة الصحة والمستشفى العسكري بأم درمان وذلك بإشراف 
البروفيسور/ بشير حمد مستشار هئية الصحة العالمية. ولقد تم بحمد هللا وضع المناهج مفصلة وفق فلسفة 

 الكلية.
م انتظمت مجموعة العمل الثالثة لوضع الئحة التقويم والمنهج 1993مايو  8-5في الفترة من و  

 الدراسي للمرحلة الثالثة.
 21هـ الموافق 1413ذوالحجة  1انتقلت ادارة الكلية للمدينة الجامعية بالفتيحاب في أم درمان بتاريخ  
جهيز المختبرات الالزمة للتدريب العملي في م بعد أن تم تجهيز قاعات للدراسة بها كما تم ت1993مارس 
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الكيمياء الحيوية ووظائف األعضاء وعلم األمراض واألحياء الدقيقة باإلضافة إلى المقر المؤقت إلدارة كلية 
م تم استيعاب الطالب جميعًا بما في ذلك الذين كانوا 1993يونيو 12الطب والمشرحة التي تم افتتاحها. في 

 (. 1180من خارج البالد وبلغ عددهم ) يدرسون الطب وعادوا
ُأقيمت ندوة عمل فى المجلس السودانى للتخصصات الطبية للنظر فى مناهج الكلية.  2004فى العام       

فى المجلس السودانى للتخصصات الطبية وقاعة مركز الكلى بمستشفى  2005توالت حلقات العمل فى العام 
ها عدة لجان تكلل عملها بالنجاح فى الورشة التى أقيمت فى مستشفى الخرطوم لتطوير مناهج الكلية نتج عن

 حين تم فيها إجازة المقترح الحالى لمناهج كلية الطب والعلوم الصحية. 3/5/2005-2ابن سينا 
 الذين تقلدوا منصب عمداء الكلية: 

 (1993-1989 )بروفسير عبد الوهاب اإلدريسى -1
 (1994-1993)د. عبد الرحمن على عبد الرحمن -2

 (1996-1995)بروفسير قرشى محمد على -3

 (2001-1996) بروفسير عامر المبارك -4

 2005-2001بروفسير يوسف عبد الحميد إبراهيم السيسى -5

 (2005-2005)بروفسير محمد سعيد الخليفة -6

 (2009-2005)بروفسير محمد احمد محمد بن عوف -7

 (2013-2010)بروفسير محمد عثمان الحسن قدور  -8

 (2014-2013)حد منصور الطاهر فر  -9

 وحتى االن (2014)د.شرفى عبدالقادر عمر-10
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 الذين تقلدوا منصب مدير مركز التطوير التربوى:
 عثمان محمد احمد طهبروفسير  -1
 بروفسير عبدالماجد محمد مساعد -2

 نازك المالئكة عبيدد .  -3

 بروفسير محمد احمد محمد بن عوف -4
 الذين تقلدوا منصب نائب العميد:

 صطفى حسن بادىأ.د. م -1
 د. عبد العال األدريسى -2
 د. عبدهللا حسن بشير -3
 د. نايلة مبارك كركساوى نائبة عميد للطالبات -5
 د. عبد العزيز صديق -6

 د.عيشة حسن بخيت .نائبة عميد الطالبات -7

 د. شرفي عبد القادر -8

 د. نازك المالئكة عبيد -9

 د. معاذ عباللطيف -10
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 رؤية ورسالة الكلية
 

 

 -رؤية:ال
 والمعاصرة األصالة بين جامعة الحديث الطبي التعليم في   الرائدة هى طبال كلية

 والبحوث والتميزالعلمي

 الصحية الخدمات في والمساهمة العملي والبحث التدريب  وسائل احداث باستخدام

 ودوليا. وإقليميا   وطنيا
 

 رسالة:ال

  . واالساتذة للطالب والمسئوليةاالجتماعية القيم على محافظةوال الطبية والمهنية للطبيب األخالق ترقية* 

 . للطالب عالية جودة ذات و لإلبداع محفزة للطالب اكاديمية بيئة تهيئة *  

 الخدمات تقديم في المشاركة و الصحية والرعاية العلمي والبحث الطبي التعليم بين التكاملية العالقة *دعم  

 صحية.الالمؤسساتخالل  من للمجتمع

 ادارة ظل فى العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة عضاءأ  مقدرات لترقية خدمية تعليمية بيئة تهيئة *

 . المجتمعيةالشراكات  مع الجهات ذات الصلة في اطار المشاركة  ودعم نشيطة
 

 : الكليةأهداف 
 

 تسعى الكلية لتخريج الطبيب الذي :

رد واألسرة والمجتمع بمقدرة وكفاءة مستغال  االمكانات يعالج المشكالت الصحية على مستوى الف .1

 المتاحة االستغالل األمثل.

 يّطلع ويتعامل مع الحاالت الطارئة بمسئولية وكفاءة. .2

 يمارس مهنة الطب مستخدما  المفهوم الشامل للصحة. .3

 يشخص ويعالج المشكالت الصحية األولية بكفاءة ويقدر حدود مقدراته. .4

 الرئيسة في فروع الطب المختلفة ومشاكل المجتمع الصحية.يكون ملما  باألسس  .5

 له انتماء واقعي للمجتمع الذي يمارس فيه المهنة. .6

يعامل المرضى وأسرهم وأقاربهم معاملة حسنة وإنسانية بما يتماشى مع أخالقيات المهنة والروح  .7

 اإلسالمية القويمة.

 ين.يمارس المهنة بمسئولية وتفان بحيث يكون القدوة لآلخر .8

 ينشر الوعي الصحي في المجتمع على جميع المستويات. .9

في محيط األسرة  يتحلى بالعلم والفضيلة وحسن معاملة اآلخرين بما يمكنه من القيام بدوره القيادي  .10

 الطبية.

 يضع وينفذ الخطط البحثية لحل المشكالت الصحية بكفاءة وبالتعاون مع اآلخرين. .11

 لتقدم العلمي والتقني في عالم الطب.يتابع تعلمه بعد التخرج ليواكب ا .12
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 من خالل سلوكه وممارسته للمهنة. قدوةيكون  .13

 تنمية أسلوب التعليم الذاتي والعمل مع غيره في الفريق الصحي.-14
 

 
 المبادئ والسمات الرئيسية :

 التأكيد على المستوى المعترف به والمقبول لدى األسرة الطبية والصحية محليًا وعالميًا. .1
 د على دور العقيدة والتربية اإلسالمية في السلوك العام وتجويد األداء في الممارسة الطبية.التأكي .2

 تنتهج الكلية منهاجًا مرتبطًا ونابعًا من واقع وحاجيات المجتمع السوداني الصحية واالجتماعية. .3

 تتبنى الكلية األساليب التربوية المميزة والمتطورة في التعليم الطبي. .4

 المفهوم الشامل للصحة في جميع برامجها وتسعى لتحقيق هدف الصحة للجميع.تطبق الكلية  .5

 يبدأ التدريب العملي وتنمية المهارات الطبية منذ البداية. .6

المشاركة في تنمية الخدمات الصحية واالستفادة من المؤسسات الصحية القائمة والعاملين بها في  .7
 التعليم والخدمات واألبحاث.

 قة بين الكلية واآلخرين.تنظيم وتقنين العال .8

 وال سيما كليات الطب اإلسالمية. األخرى توثيق العالقات مع كليات الطب  .9

.تلتزم الكلية أسلوب العمل الجماعي في جميع مناشطها التربوية والخدمية والبحثية وتعمل على تنمية 10
 هذه الروح في أساتذتها وطالبها والعاملين بها )وأمرهم شورى بينهم(.

 : س والسياسات التعليميةاألس
 .التعليم االنجليزية و العربية هي لغات اللغة .1
 .مع مراعاة القيم اإلسالمية في التعليم الطبي والصحي بالمنهج العلمي تلتزم الكلية  .2

تنتهج الكلية أسلوبًا تعليميًا يعتمد على تنمية المالحظة وقدح الذهن واالستنباط وتكوين الرأي المستقل  .3
 لتعليم عن طريق طرح المشاكل.كاستخدام ا

تتم عملية التعلم أساسًا في محيط عملي مرتبط بالمشاكل الصحية على مستوى الفرد واألسرة  .4
 والمجتمع وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية.

 .بين العلوم الطبية المختلفة والعلوم السريرية  يعتمد المنهج على التكامل .5

 حدات الدراسية المتكاملة.تتبع الكلية في المناهج نظام الو  .6

من مجمل ساعات  %20تتاح أثناء البرنامج الدراسي فترات دراسية حرة مرشدة على أن ال تتعدى  .7
 البرنامج.
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 شروط القبول بالكلية :

يتم قبول الطالب مباشرة بترشيح من مكتب القبول الموحد التابع للتعليم العالي وبنفس شروطه  (أ)
 .عاينة( وفحص طبي)م تليه مقابلة شخصية للطالب

 تعطى فرص محدودة للمتقدمين المستوفين للشروط من الدول األخرى وذلك (ب)

 حسب الشروط المذكورة فى لوائح الجامعة.       
 )ج( الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة الئحة خاصة تنظم قبولهم.

 ضوابط التسجيل
 اإلرشادات والتوجيهات:

 
 اإلجراءات التالية قبل إنتهاء المدة المحددة للتسجيل ،  إكمالد تسجيل الطالب بالفرقة األولى بع مديعت

 واإلجراءات هي :
 .الموضحة بإستمارة المعاينة والتسجيل ملء البيانات .1
 . عمل الكشف الطبي .2
 .مقابلة لجنة المعاينة .3
 توقيع الطالب وولي أمره على التعهدات المرفقة بالمعاينة . .4
 . المحددةلتسجيل والرسوم الدراسية دفع رسوم ا .5

 لشؤون العلمية.أي طالب اليقوم بعمل جميع هذه اإلجراءات اليعتبر مسجاًل وستعاد إستمارة قبوله ل 
  الطالب الذي لم يسجل بالكلية أو إستقال بعد التسجيل اليمنح فرصة للمنافسة مرة أخرى للقبول إال بعد

 مضي عام من العام الذي رشح فيه.
 غير قابلة لإلعفاء أو التخفيض مهما كانت األسباب . رسوم القبول على النفقة الخاصة 
 .إستمارة القبول توضع بملف الطالب بالكلية وال تعطى له ألي غرض من األغراض 
 يحتاج لها عند مراجعته ألي مرفق  الجامعية من عمادة الطالب ألنه على كل طالب إستخراج البطاقة

 من مرافق الجامعة.
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 المواظبة:

 حضور الطالب للمحاضرات والدروس العملية السريرية واإلكلينيكية عن  يجب أال تقل نسبة
75%. 

( في أحد المقررات بتأدية %75ال يسمح للطالب الذي تقل نسبة مواظبته في الحضور عن النسبة المقررة )
 االمتحان النهائي لذلك المقرر. 
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 والوحدات المباني والمنشاءات
 الفتيحاب : -نة الجامعية المدي .أ

 طالب . 300قاعة سعة  -1
 طالب . 280قاعة سعة  -2
 طالب . 100قاعة سعة  -3
 طالب . 120( قاعة سعة 2عدد ) -4
 طالب . 60قاعة سعة  -5

 مركز الطالبات ) المركز الجديد بالفتيحاب ( : .ب
 طالب . 200قاعة سعة  -1
 طالب . 300( قاعات سعة 3عدد ) -2

 لتعليمي :مستشفى أمدرمان ا –مركز التدريب  .ت
 طالب . 180قاعة سعة  -1
 طالب . 80قاعة سعة  -2
 طالب . 180قاعة سعة  -3

  
طالباً كما اضيفت قاعات صغيرة سعة  250أضيفت في هذا العام قاعة جديدة مجهزة لإلمتحانات سعة 

 طالب بمبنى الكلية بالفتيحاب وعددها اثنين  . 100-150
لكيمياء الحيوية ا لتطبيقاتمعامل مجهزة طالب. هذهال 150بالكلية معملين كبيرين سعة كل معمل          

 وعلم األمراض واألحياء الدقيقةومعمل مهارات للطالب. ووظائف األعضاء 
 ومتحف طبى وتسعى الكلية إلنشاء متحف متكامل لكل العلوم.  مجهزة أيضًا بالكلية مشرحة

الدوريات الطبية وتسعى الكلية إلنشاء مكتبة بالكلية مكتبة تحتوى على مجموعة من الكتب الدراسية و         
 إلكترونية للطالب واألساتذة.  

جهاز كمبيوتر وبدأت برمجة اإلمتحانات لتكون محوسبة  200وايضًا أنشأت مكتبة الكترونية سعة           
. 
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ومكتب االمتحانات إدارة الكلية ومركز التطوير التربوى وتحتوي أيضا الكلية علي مباني تضم 
 .أعضاء هيئة التدريسمكاتب و 

 
 :صحيةال ات والمراكزوحدال

هذه الوحدة تتبع للجامعة   _ الوحدة الصحية بالمدينة الجامعية_ الفيحاب ) م. صحي اإلدريسي(  :1       
اإلسالمية وتمد خدماتها لطالب وموظفى كلية الطب وكل طالب الجامعة ومواطني المنطقة المحيطة 

 ة ، الشقلة ،الصالحة، زرقان ، ...(.بالجامعة )حي الجامع
 _ الوحدة الصحية بمركز الطالبات _ الثورة .2
 _ مركز صحي توتي .3
 _ الوحدة الصحية كلية التربية .4
 .الوحدة الصحية بمجمع البرعي _ أمبدة_ 5
 التدريب السريرى: 
 المستشفيات : 

 مستشفى,التعليمى الشعب مستشفى  , مىالتعلي أمبدةت يايتم التدريب السريرى للطالب حاليًا بمستشف
, مستشفى األمراض النفسية والعصبية_  أمدرمان ) التيجاني مستشفى ام درمان التعليمى , السالح الطبى 

مستشفى الماحي ( , مستشفى األمراض النفسية والعصبية _كوبر , مستشفى عطا الفضيل الماظ للعيون , 
خصصى , مستشفى الوالدة بأم درمان , مستشفى أحمد قاسم , التعليمى , مستشفى ابن سينا التبحرى 

محمد األمين حامد لألطفال بأمدرمان , مستشفى السالح الطبي  , مستشفى بشائر التعليمي , مستشفى 
مستشفى البلك لألطفال , مستشفى األمراض الجلدية الخرطوم , مستشفى الخرطوم لألذن واألنف والحنجرة , 

 مستشفي عبدالرحمن المهدي لألطفال .رام , مستشفى عوض حسين و المركز القومي لألو 
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 اإلعتراف المحلى والدولى
والمجلس  والوالئية الصحة اإلتحادية بالتعاون مع وزارتيالكلية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالى و        

 الطبى السودانى عبر ورش العمل و الممتحنين الخارجيين. 
رابطة كليات الطب العربية وتحضر الفدرالية العالمية للتعليم الطبى و الكلية مسجلة فى كذلك        

منظمة فة منتظمة كما أن الكلية مسجلة في المكتب االقليمي لإجتماعات عمداء كليات الطب العرب بص
 الصحة العالمية بالمنطقة العربية.

العالمية وتسعى لعمل برامج تبادلية  ليمية واإلق للكلية صالت منتظمة مع الكثير من الجامعات       
هذه الكلية يعملون فى دول أمريكا والمملكة لألساتذة والطالب مع تلك الجامعات. كما أن الكثير من خريجى 
  . المتحدة وباقي دول أوروبا وكذلك فى بلدان الخليج العربي واسيا 

    
 هيكل الكلية اإلدارى:

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 مجلس الكلية  العميد

  السكرتاريا

  نائب العميد  نائبة العميد

منسق الدراسات 
  العليا

 المكتب
 االكاديمى  

  األكاديمي
  المسجل  أمين المكتبة

  األقسام مجلس العلمية رؤساء األقسام

 المشرحة

  المعمل

 منسق مرحلة 
 المراحل

  المساقات منسق

 م/ المسجل م/ المسجل م/ المسجل مراقب الخدمات أمين المخازن باتوحدة الحسا
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 هيئة التدريس: أعضاء
 :شعبة التشريح -1

 األستاذ الدرجة العلمية 
 خالد الطيب     د. أستاذ مساعد
 هدى سلطان د. أستاذ مساعد

             عمر تاج السر د. محاضر
 أسامه جالل         محاضر
 الغزالي عبد الرحيم الغزالي محاضر 
 حاج الطيب محمد خالد د. محاضر
 راهيمد.داليا إب محاضر

 د.أنس الشفيع مساعد تدريس
 د.معاذ إبراهيم عبد هللا د تدريسمساع

 د. عمر احمد عوض أستاذ مساعد
 
 
 شعبة وظائف األعضاء -2

 د.سعاد سر الختم أستاذ مساعد
 ابوبكر خليفةد.  أستاذ مساعد
 سيدد.نسيبة  أستاذ مساعد

 وشىأحمد أ دمحمد.  محاضر
 المبشرد. مازن محمد  أستاذ مساعد

 د. صبري سعد ابوقرون  محاضر
 د. مصعب كرار محاضر
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 شعبة الكيمياء الحيوية:    -3
 د. عبدهللا حسن بشير أستاذ مشارك
 خيرية الطاهرد.  أستاذ مساعد
 ؤف احمدحسنو د.عبدالر  أستاذ مساعد

 أسامة شرف الدين د. محاضر
 عثمان  جاد هللاأ.  محاضر
 هللا د. سارة قيس شكر محاضر
 د. عبد العظيم السنوسي  محاضر
 د. فاطمة آدم بابكر محاضر
 د. ليمياء عووضة آدم محاضر

 حفصة صديق محمد  مساعدتدريس
 شعبة علم األمراض: -4

 د.نازك المالئكة عبيد أستاذ مشارك
 د. خالد عبد المحسن   أستاذ مساعد
 د. سمية طه سليم أستاذ مساعد

 عيسىمحمد  د. لبينة محاضر
 د.طالل محمد جرقندي محاضر
 د. محمد عبد اللطيف محاضر 

 شعبة األحياء الدقيقة:      -5
 النعيممحمد د. عمر  أستاذ مشارك
 د. ذوالفقار البصام أستاذ مشارك

 الطيب العاليةد. محاضر
 د. لؤي حسب الرسول محاضر

 د.حسن يعقوب مساعد أ.
 د.أروى عبد هللا حمد مساعد تدريس

 د. نجالء عوض الكريم محاضر
 د.حامد هاشم حامد مساعد تدريس
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 شعبة األدوية: -6
 د. إعتماد عبد السالم أستاذ مشارك

 محمد صديق عمرد.  محاضر
 د. سماح عمر الشايقي محاضر
 محمد د. عثمان بشير محاضر
 د. محمد حسن مبروك.  محاضر

 
 شعبة طب وجراحة العيون: -8

 د عابدين األميند.محم مشارك أستاذ
 .أحمد محمودد ساعدأستاذم

 محمد ابراهيمد.محمد استاذ مساعد
 حامد عبد هللا د.سارة استاذ مساعد
 د. محمد أحمد صديق أستاذ مساعد

 شعبة التخدير:  -9
 د. رابعة عبد الوهاب أستاذ مساعد

 د.رندا محمدالحسن محاضر
 

 شعبة األمراض الجلدية: -10
 

 بابكر علىد  أ. أستاذ
 د. حسين سلمان أستاذ مشارك
 د. وصال الطيب أستاذ مساعد
 د. سعاد حسن حامد أستاذ مساعد
 عثمان محمد  د.تسنيم أستاذ مساعد
 د.الرشيد عبد المنعم خليل أستاذ مساعد 
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 :الرأس والعنقو  والحنجرة واألنف األذنأمراض وجراحة شعبة  -12
 

 عمر د. شرفى عبدالقادر شاركأستاذ م
 سالي عبدالرحمند.  أستاذ مساعد
 د. وفاء النصيح أستاذ مساعد

 د.مالك ابراهيم مالك محاضر
 عبدالباقي د. محمود محاضر

 األورام: و لطب النووى ا شعبة -13
 د. عبد الماجد الرفاعى أستاذ مشارك
 ب.حسين محمد احمد أستاذ مساعد

 د.هبة مصطفى محاضر
 شعبة الطب النفسى: -14

 د. حمد إبراهيم أستاذ مشارك
 مكرم د. محمد األمين أستاذ مساعد
 يند.شفيق حس أستاذ مساعد

 
 شعبة طب المجتمع:  -15

 يوسف عبد الحميد السيسىد أ.  أستاذ
 عبدهللا محجوب دأ.  أستاذ

 د. نايلة مبارك سليمان أستاذ مشارك
 د. محجوب مكي مشارك استاذ

 د.هدى حاكم استاذ مساعد
 منى محمداالمين د. ستاذمساعدا

 أ. طارق جمعة محاضر
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 : واإلصابات والطوارئ  والعظام شعبة الجراحة -16
 

 عبدالماجد محمد مساعد أ.د بروفسير
 محمد أحمد بن عوف أ.د بروفسير

 يرغنيد. أحمد محمد عثمان الم أستاذ مشارك
 السر إبراهيم تاج د. أستاذ مشارك
 يد محمد الشيخد. الول أستاذ مشارك
 د. إبراهيم أبو زيد أستاذ مساعد
 د. ناصر الحبوب أستاذ مساعد
 السيد الطيب د. عبد الناصر أستاذ مساعد
 د. خلف هللا محمد علي أستاذ مساعد
 الصايغ محمود د. هاشم  أستاذ مساعد
 الختم العبيد سرد. خالد  أستاذ مساعد 
 د. أحمد محمد ادم سعيد استاذ مساعد
 عبد السالم محمد ليمد. عبد الح استاذ مساعد
 د. فتح الحليم محمد فضل هللا  استاذ مساعد
 د. محمد عبد الكريم الحسن أستاذ مساعد 
 د. عمار أحمد إبراهيم أستاذ مساعد
 د. هيثم عبد القدوس أستاذ مساعد 

 بن عوف محمد د. محمداحمد محاضر
 د.أحمد صالح هارون  محاضر
 حمد إبراهيم عبد هللاد.م محاضر

 اسامة اديب د.  أستاذ مساعد
 يوسفهيثم د.  أستاذ مساعد
 احمدعبدالرحمن  عبداللطيفد.  أستاذ مساعد
 ابكر يوسف ادمد.  أستاذ مساعد
 ضرار الصديق أستاذ مساعد
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 شعبة الطب الباطنى:-17
 

 عمر فاروق ياسينأ.د  أستاذ
 الهادي على آدمأ.د  أستاذ 
 د. محمد خير عوض قاسم مشاركأستاذ 

 الطاهرد. منصور  أستاذ مشارك
 د. معاذ عبداللطيف أستاذ مشارك
 رغنىيممحمد د. سميرة  أستاذ مساعد 
 د.عكاشة مهدى  أستاذ مساعد
 د. هدى الباقر أستاذ مساعد
 حسند. هاشم محمد  أستاذ مساعد
 د. حسن أحمد عبدهللا أستاذ مساعد
 شام أبو القاسمد. ه أستاذ مساعد
 عبد القادر محمد غزاليد.  استاذ مساعد
 د. أمير محمد عبد هللا أستاذ مساعد

 د. مالذ أبو القاسم محاضر
 د. يوسف الهادي يوسف محاضر 
 د. ريهام أحمد عبد هللا محاضر

 نزار الطيبد.  أستاذ مساعد
 رحاب مامون د.  أستاذ مساعد

 محمدسعيدالخليفةد.  أستاذ 
 عبدالسالم نايلد.  شاركتاذ مأس
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 شعبة صحة وأمراض الطفولة:  -18
 أ.د ماجدة جعفر قريش أستاذ

 د. سعاد التجانى الماحى أستاذ مشارك
 إبراهيم عبد القادر إبراهيمد.  أستاذ مشارك
 د. عيشة حسن بخيت أستاذ مشارك 
 د. إبراهيم عدالن أستاذ مشارك 
 لرحيمد. درية عبد ا أستاذ مشارك
 د. نادر متوكل إبراهيم أستاذ مساعد
 محمد أحمد أبونورة د. فاطمة أستاذ مساعد
 د. سمية محمد سعيد األسد أستاذ مساعد 
 د. سهام عثمان أبو زيد أستاذ مساعد
 د.فاطمة الطاهر السراج أستاذ مساعد
 د. عامر يسن عامر  استاذ مساعد
 د. محمد حسن عبدالرحمن استاذ مساعد
 د. أميمة عبد المجيد محمد أستاذ مساعد
 د. خالد الطيب أحمد  أستاذ مساعد
 د. فاطمة الطاهر حسن أستاذ مساعد
 د. فكرية عبد الوهاب أستاذ مساعد
 د. هناء فرح الطيب أستاذ مساعد
 د. عوض هللا حسن حسين أستاذ مساعد
 حسين صالح مصطفىد.  أستاذ مساعد
 سعيد بدهللاعفادية د.  أستاذ مساعد
 الهام الفاتحد.  أستاذ مساعد
 فاطمة حسب الرسولد.  أستاذ مساعد

 د. عبد الكريم عبد العزيز عثمان محاضر
 د. ربيعة األمين التجاني محاضر
 دفع هللا د. احمد محمد محاضر
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 شعبة أمراض النساء والتوليد:  -19    
 أ.د طه أمبلي أحمد أستاذ

  المحجوب أحمدد. عبد هللا أستاذ مشارك
 د. نايله حسن أبوصالح ستاذ مساعدأ

 فضل المولى د.خديجة عبدهللا أستاذ مساعد
 عبد الرحيم د. صالح اسماعيل أستاذ مساعد 
 محمد د. سعاد النور أستاذ مساعد
   قسم السيد الحسن د. اسامة أستاذ مساعد
 د.آمنة أحمد حسن أستاذ مساعد
 سف الكنزي د. فاطمة يو  أستاذ مساعد
 د.سارة عبد الماجد محمد  أستاذ مساعد
 د. محيا الفاتح عبد العزيز أستاذ مساعد
 الجاكربيع د.  أستاذ مساعد
 احمدصالحد.  أستاذ مساعد
  محمدالخيرد.  أستاذ مساعد
 سامي عبدالقادرد.  أستاذ مساعد

 
 : Integration Departmentشعبة التمازج -20

                
 أحمد محمد ادم سعيد ستاذ مساعدأ

 كنزي د. فاطمة يوسف ال مساعد استاذ
 د. بليغ السر أحمد  محاضر

 محمد الناجي هجو د. مساعد تدريس
 د. سمية بابكر تدريس مساعد
  عبد هللا د. عثمان تدريس مساعد
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 شعبة الطب العدلى والسموم: -21 
 االسم  الدرجة العلمية
 عقيل النورسوار الدهبد.  استاذ مشارك
 د.جمال يوسف  استاذ مشارك
 د. محمد جاه النبى استاذ مشارك
 د. صابر مكى استاذ مساعد

 محمدسعيد د. تاج الدين محاضر
شعبة التصوير الطبي -22   

 د. صديق محمد مصطفى أستاذ مساعد
 يوسف محمد إبراهيمد.  أستاذ مساعد
 يد د. إيهاب عبدهللا العب أستاذ مساعد

 
 

 :التعليم الطبي شعبة  -23
 االسم  الدرجة العلمية

 ب.محمد احمد بنعوف استاذ
 د.عمر تاج السر  استاذمساعد

 د. محمود طه محاضر
 أ. طارق جمعة محاضر
 د. مالك ابراهيم مالك محاضر
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ية:السادة األساتذة المتعاونون بالشعب المختلفة بكلية الطب والعلوم الصح  

 

لرقما الدرجة  االسم 

 العلمية

 القسم

 وظائف االعضاء بروفيسور أ.د آمال محمود سعيد. 1

 وظائف االعضاء بروفيسور أ.د عمار الطاهر محمد. 2

 وظائف االعضاء بروفيسور أ.د منصور محمد أحمد 3

 الطب الشرعي بروفيسور د.جمال يوسف محمد 4

 الطب النفسي بروفيسور د.نورالهدي الشفيع 5

 االمراض الجلدية بروفيسور أ.د يوسف محمد الكردفاني. 6

 احياء دقيقة بروفيسور د. أحمد محمد حسين 7

 نساءوتوليد أ.مشارك د. أحمد آدم عبد المحمود. 8

 الجراحة أ.مشارك د. حيدر الفاضالبي. 9

 الجراحة اطفال أ.مشارك د. إبراهيم صالح الخير. 10

ركأ.مشا د.سالي عمر القوصي 11  الجراحة 

 الجراحة أ.مشارك د. عصام مكنون. 12

 العظام أ.مشارك د. محمد اإلمام. 13

 العظام أ.مشارك د. عبد هللا عمر محمد. 14

 العظام أ.مساعد د.مصعب محمدعبدهللا 15

 الجراحة أ.مشارك د. علي أحمد اليمني 16

 الجراحة اطفال أ.مشارك د.سامي عبدالكريم 17

حمد صالح.د. شادية م 18  الباطنية أ.مشارك 

 الباطنية أ.مساعد د. عزة عوض الكريم 19

 الباطنية أ.مشارك يوسف احمد 20

 الباطنية أ.مشارك عثمان الزبير 21

 الباطنية أ.مشارك نزار الطيب 22

 الطب الشرعي أ.مشارك د.عقيل النور سوار الذهب 23

الشرعي الطب بروفسير د. محمد عبد الرحيم جاه النبي 24  
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 الطب الشرعي أ.مشارك د. صابر مكي صابر. 25

 االمراض الجلدية أ.مشارك د. صالح شلتوت. 26

 االمراض الجلدية أ.مشارك د. إسماعيل عثمان خالد. 27

 االمراض الجلدية أ.مشارك د. نور الدين عبد القادر. 28

 اذن وانف وحنجرة أ.مشارك د. عمر السيد إبراهيم. 29

ى سيدعوض.د. نه 30  اذن وانف وحنجرة أ.مساعد 

 اذن وانف وحنجرة أ.مساعد د. رشا علي إدريس. 31

 اذن وانف وحنجرة أ.مساعد د. طارق عبد السالم نافع. 32

 علم االمراض بروفيسور د. مبارك سعيد الكرسني 33

 علم االمراض أ.مساعد د. تسنيم محمد الشيخ 34

مراضعلم اال أ.مشارك د.بابكر اسحاق 35  

 علم االمراض أ.مساعد د. رؤى مالك. 36

 علم االمراض أ.مساعد د. عزة أحمد محمدزلفو 37

.د.تسنيم صالح 38 تدريسم      علم االمراض 

 علم االمراض أ.مساعد د. محمد حسن محمدعلي 39

 علم االمراض أ.مساعد د. أحمد مختار الخاتم 40

اضعلم االمر أ.مشارك د.محمداحمدعبدهللا 41  

 علم االمراض أ.مساعد د.ياسر دفع هللا وهب هللا 42

 علم التشريح أ.مساعد د. إعتدال عشم هللا حسن. 43

 علم التشريح أ.مساعد د. إسراء أحمد سيلية. 44

 علم التشريح أ.مساعد د.ميعاد يحي محمدالعوض 45

 علم التشريح أ.مساعد د. محمد الزين محمد حامد. 46

عبدهللاد.ياسر صديق  47  علم التشريح أ.مساعد 

 علم التشريح أ.مساعد د.محمداحمد داؤود خميس 48

اهيمد.فتح الرحمن ابوالقاسم ابر 49  علم التشريح أ.مساعد 

 طب المجتمع أ.مساعد د. دفع هللا محمد األمين. 50

 طب المجتمع أ.مساعد د. أحمد حسن عبدالجليل 51

 طب المجتمع أ.مساعد د. أمل األمين محمد نور 52

 طب المجتمع أ.مساعد د. منى محمد األمين. 53

 طب المجتمع محاضر د. زينب مدني 54
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 طب االطفال أ.مشارك د. عاطف أحمد محمد. 55

 طب االطفال أ.مساعد د. بدرية حامد محمد. 56

 العيون أ.مساعد د. عبد الباقي محمد أحمد. 57

عيونال بروفيسور د. سميرة محمد إبراهيم. 58  

 العيون محاضر د.سلمي الحسن محمد 59

 العيون محاضر د.توحيدة احمد فضل المولي 60

 االورام محاضر د. هبة مصطفى أبو سن. 61

 االورام محاضر د. ندى مهدي أحمد. 62

 االورام محاضر د. عمار علي إدريس 63

 اورام أ.مشارك د. أمين محمد أحمد البيلي. 64

حمدد. أحمد يعقوب م 65  نساءوتوليد أ.مشارك 

 نساءوتوليد أ.مشارك د. زينب الطيب الفكي. 66

 نساءوتوليد أ.مشارك د. سمية عبد الرحمن خيري. 67

 نساءوتوليد أ.مشارك د.صالح ابراهيم 68

 نساءوتوليد أ.مشارك د.محمدالحسن محمد ادريس 69

 احياء دقيقة أ.مساعد د. األمين عثمان أبو العاص. 70

سوزان محمد عبد الخالق. د. 71  احياء دقيقة أ.مساعد 

 طب نفسى أ.مشارك د. علي محمد بلدو. 72

 طب نفسى أ.مشارك د. عبد الغني الشيخ. 73

 طب نفسى أ.مشارك د.النيل الجيلي محمدعلي 74

 التعليم الطبى محاضر د.فاتن خلف هللا الكنزى 75

يريةادوية سر أ.مساعد د.احمد الفاتح احمد البر 76  

 الباطنية أ.مساعد د.رحاب مامون 77

 الباطنية أ.مساعد د.مروان الهادى 78

تدريس م  د. منازل أبو عبيدة خير هللا 79  الباطنية 

 التماذج محاضر د.الشفه الجيلي 80

 المكتبة االلكترونية محاضر رأفت منصور حمودة 81

 المكتبة االلكترونية محاضر محمدابراهيم الطيب 82

 المكتبة االلكترونية محاضر المقداداحمدحسن 83

 االشراف االكاديمي محاضر تسابيح منير عبدالحميد 84
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 االشراف االكاديمي محاضر هيماء هارون الرشيد 85

 االشراف االكاديمي محاضر احمدعوض الكريم 86

ياالشراف االكاديم توتى محاضر مالذعبدهللا محجوب 87  

.مشاركأ اشرف محمد عبدهللا 88  المكتب االكاديمي 

 المسجل الميدان أ.مشارك الرشيد صديق لبس 89

 المسجل الميدان محاضر محمدعمر 90

 المسجل الميدان م.تدريس محمدموسي 91

 المسجل الميدان م.تدريس بالل باشا 92

محمدمنتصر  93  المسجل الميدان م.تدريس 

 االورام محاضر هديل ياسر 94

 االورام محاضر مني محمدبشير 95

تاج الدين عوضد.  96  احياء دقيقة أ.مساعد 

ساعدأ.م د. تاج الدين محمد سعيد. 97  الطب الشرعي 

مجتمع طب  أ.مشارك  د.طه المكاشفى 98  

 علم التشريح محاضر د.محمدمصطفى احمدمحمد 99
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 االدارت المساعدة
 

 االشراف االكاديمي

 المعتمدة( وأهمية  رفع  المعدل  دراسة )مقررات/الساعاتال بنظام تعريف الطالب

 .لتجنب سقوط المعدل

 في اختيار  المشرف برأي واالستنارة بالكلية طبيعة الدراسة فهم في الطالب معاونه

 .  العمل سوق في الطالب يفيد التخصص الذي

 بأول. أوال الدراسية مشكالتهم حل في الطالب مساعده  

 الطالبية.  األنشطة في مشاركةال علي الطالب تشجيع 

 للطالب.و السعي لتتعرف على درجات الطالب أول بأول. الدراسي التقدم ومتابعه رصد  

 ترتيب وجدولة لقاء واحد لكل طالب على األقل مرة في السنة. 

  إخبار الطالب بأهمية إعطاء المشرف األكاديمي صورة من أي مستند في حالة التغيب

 .من االمتحانات

 .المسئولية المجتمعية لجنة
عبدهللا محجوب ذكي وهي تتطبق  رية وتم تشكيلها برئاسة البروفيسوبالكلية لجنة خاصة بالمسئولية المجتمع

 .معايير االتفاق الدولي للمسئولية المجتمعية.بمحاورها الثالث التعليم والخدمات الصحية والبحث العلمي
   ادارة الجودة

وذلك بهدف تحسين األداء وضمان إستمراريته وهو يعني  2015دة مطلع عام تم إنشاء مكتب لضمان الجو 

 بتهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات معايير اإلعتماد المحلية والدولية . 

 .مركز التطوير الطبي

يعنى بتعزيز قدرات هيئة التدريس  ووورفع قدرات الطالب ببرامج تعليمية من ورش عمل وغيرة  وهو 

  علي الطالب و االساتذه.مهني المستمر وله برامج تقيم اثر طرق التدريس يدعم التعليم ال

 لجنة البحوث العلمية.

  .ور طه امبليبالبحوث العلمية برئاسة البروفيس بالكلية لجنة تعني

 -:والنشر العلميالمجلة 

من مكتب  طبية محكمة ومعترف بهاشهور مجلسة السودان للعلوم الطبية .وهى مجلة  3تصدر الكلية كل 

 منظمة الصحة العالمية اقليم شرق البحر االبيض المتوسط

 -واتحاد المجالت االفريقية علي الشبكة العنكبوتية وموقعها بعنوان:

http://sudjms.net/index.htm 

  -معهد تنمية المجتمع :

الصحية التى تورق  بالكلية معهد يعني بتنمية المجتمع ومن  اولوياتة توجية البحوث العلمية نحو المشكالت

 .يالصحية للتثقيف الصحي ورفع الوعالمجتمع و تسير القوافل 
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 الهيكل الدارسي
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 ومدة الدراسةاالكاديمي المنهج  
 

ساعة معتمدة وبعد إضافة العطالت  180أسبوع يساوى التدريس فيها  180مدة الدراسة بالكلية  
ت وعندما ينهي الطالب سنوات الدراسة بنجاح يمنح درجة الرسمية تكون المدة الكاملة خمس سنوا

 اإلجازة)البكالريوس( في الطب والجراحة بعد استيفاء شروط التخرج من جامعة أم درمان اإلسالمية.
 تتم الدراسة على مرحلتين:  

يها تدريب فى ساعًة معتمدًة يل 48أسبوعًا تدرس فيها  36(: "المدة الثالثة-)السنة األولى 1-المرحلة األولى
 انات النهائية للمالحق والبدائل.أسابيع تتم فيها اإلمتح 8اإلسعافات األولية والحاسوب ثم عطلة رسمية لمدة 

 :(السنة األولى)أهداف المرحلة األولى
 / يتعرف الطالب على األسس والوسائل التربوية المعاصرة لتعليم الطب والعلوم الصحية ليطبقها في تعلمه.1
 كتابة وقراءة ومخاطبة وفهمًا. والعربية اإلنجليزية  اللغتين / يجيد2
 / يتعرف على مقاصد اإلسالم.3
 / يستخدم أساليب اتصال  فاعلة مع الزمالء و المرضى وأسرهم والمجتمع 4

 مستغاًل األسس العلمية.    
دة منها في البحث / يطبق مبادئ اإلحصاء الطبي فيما يتحصل عليه أو يعرض عليه من معلومات لالستفا5

 العلمي.
/ يتفهم المشاكل الصحية ويتعرف على الخدمات الصحية واالجتماعية المتاحة في محيطه على مستوى 6

 الفرد واألسرة والمجتمع.
/ يستوعب مبادئ العلوم األساسية إلستغاللها في تفهم المشاكل الصحية ويعني ذلك دراسة علوم التشريح، 7

 ء الحيوية، علم األمراض واألحياء الدقيقة العامة.وظائف األعضاء، الكيميا
 / يتفهم أصول البحث العلمي في مجال الطب.8

 يعقد امتحان في نهاية كل مقرر ويعتبر امتحانًا نهائيًا. وينقل الطالب الناجحون في جميع مقررات. 
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 : )السنتين الثانية والثالثة(:الولىالمرحلة ا
أسابيع  6ساعًة معتمدًة فى منتصفها  تدريب ميدانى ثم عطلة   92تدرس فيها  أسبوعاً  72المدة  فيها     

يتم التدريب على   نهاية النصف األول تتم فيها اإلمتحانات النهائية للمالحق والبدائل للنصف األول.  وفى
ات النهائية لمالحق أسابيع تتم فيها اإلمتحان 6اإلقامة الريفية تليها عطلة في اخرها الرعاية الصحية األولية 

 .انى وبدائل النصف الث
التعرف بصورة تكاملية على التركيب والوظيفة للجسم السوي والمريض وذلك بدراسة العلوم  يتم فيها  

الطبية األساسية من واقع المشاكل الصحية في الفرد والمجتمع ويتكون المنهج المتكامل من دراسة التشريح، 
لحيوية، األمراض واألحياء الدقيقة، وعلم األدوية وطب المجتمع يدعمها التدريس وظائف األعضاء، الكيمياء ا

السريرى المبكر بقصد التحفيز على دراسة الطب ويكون اليوم األول من كل أسبوع في المقرر لتقديم المشكلة 
 الطبية والتدريب على حلها من خالل الدراسة.

 هداف:األ
 لفرد واألسرة والمجتمع./ التعرف على المشاكل الصحية في ا1
 / تعلم العلوم الطبية األساسية بصورة تكاملية. 2
 / التعرف على الجسم السوي واألمراض وأثرها وأسبابها.3
/ أن يكون ملمًا بالعلوم الالزمة لحل المشاكل الصحية في الفرد واألسرة والمجتمع ويشمل التشريح ووظائف 4

 راض واألحياء الطبية الدقيقة وعلم األدوية وطب المجتمع.األعضاء والكيمياء الحيوية وعلم األم
 / اكتساب المهارات المخبرية الالزمة للتعرف على أثر المرض على جسم اإلنسان.5

رحلة يعقد امتحان في نهاية كل مقرر ويعتبر امتحانًا نهائيًا. وينقل الطالب الناجحون في جميع مقررات الم
م يلحق الطالب الناجحون بالعمل لمدة أربعة أسابيع فى الرعاية األولية وطب ث الثانية إلى المرحلة الثانية

 االقامة الريفية.األسرة و 
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 هيكل المنهج
 المرحلة األولى:

أسبوع( 71)    الفصل األول 
رفترة المقر  ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسبوع 2 التعليم الطبى وطرق   مقدمة 2  لموالتع التعليم   1-01-1  

اسبوع 2 1-المهنية واالخالقيات الطبية 2   1-01-2  
أسابيع 3   3 

 
مقدمة علم الوبائيات واإلحصاء والبحث 
إقتصاديات الصحة وضبط الجودة  العلمى  

1-01-2  

أسبابيع 5  5 
 

3-01-1 علم الخلية  

أسابيع 5 4-01-1 البنية األساسية لإلنسان 5   
5-01-1 علم النفس )طولى( - طولي  

    
7-01-1 مطلوبات الحامعة - طولى  

 الجملة الساعات المعتمدة واألسابيع 17 18
 

أسبوع( 18)   ىالفصل الثان   

رفترة المقر   رقم المقرر إسم المقرر الساعات المعتمدة 

أسابيع 3 6-01-1 النمو والتطور 3   
أسبوع 8  

 

8 
 

2-02-1 البيئة الداخلية لإلنسان  

اسابيع 6 مة علم االمراض مقد 6   1-02-3  
4-02-1 مقدمة علم األدوية والعقاقير 2 أسبوعان  

5-02-1 مطلوبات الجامعة 5 طولى  

 المجموع الساعات المعتمدة و األسابيع 23 18
 

Clearance of all substitutes and supplementaries 
أسابيع 8إجازة   
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الثانية: لسنةا  

أسبوع( 18)   ثالفصل الثال   

رالمقر  فترة ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 3 1-03-2 التغذية 3   

5 أسابيع  2-03-2 الدم واللمف والمناعة 5   

اسابيع 5  
أسابيع 5  

5 
5 

(1الجهاز القلبى و الرئوى)  
(2الجهاز القلبى الرئوى )  

2-03-3  
2-03-4  

5-03-2 مطلوبات الحامعة  )طوالنى( - طولى  
اسبوع 18  مجموع الساعات المعتمدة واألسابيع 18 

 
 

أسبوع( 18)   عالفصل الراب   

رفترة المقر  ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 9 1-04-2 الجهاز الهضمى 9   

أسابيع 9 2-04-2 الغدد الصم واإلستقالب 9   

3-04-2 مطلوبات الجامعة - طولى  
    

اسبوع 18 ألسابيعالساعات المعتمدة وا 18   مجموع 
 

 
أسابيع 4 التدريب الميدانى   2 

 الثانى
Clearance of all substitutes and supplementaries 

 

أسابيع 8إجازة   
 
 

أسبوع( 18)    الفصل الخامس 
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رفترة المقر  ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 8 1-05-2 الجهاز البولى والتناسلى 8   

أسابيع  5  
سابيعأ 5  

5 
5 

(1الجهاز العصبى )  
(2الجهاز العصبى )  

2-05-2  
2-05-3  

4-05-2 مطلوبات الحامعة - طولى  
اسبوع 18  مجموع الساعات المعتمدة واألسابيع 18 

 
أسبوع( 18)    الفصل السادس 

رفترة المقر   رقم المقرر إسم المقرر الساعات المعتمدة 

أسابيع 9 1-06-2 الجهاز الحركى 9   

ابيعأس 3  وبائيات ومكافحة األمراض المعدية 3 
 وغير المعدية

2-06-2  

2 أسبوع لالمهنية المتقدم ومهارات التواص  2   2-06-3  
2أسبوع  4-06-2 طرق اجراء البحث العلمي  2   

أسبوع 18  مجموع الساعات المعتمدة واألسابيع 18 
 

أسابيع4  
 

2 
 

 الرعاية الصحية األولية  وطب األسرة
لريفيةاإلقامة ا  

Clearance of all substitutes and supplementaries 
أسابيع 8إجازة   

-الكورسات الباردة:  
أسابيع 4 ةاإلسعافات األولي 2   التدريب الميدانى األول 
أسبوع 2  المعلومات الطبية 2 

 

 إستخدام الحاسوب والتعامل مع 

أسبوع 2 ية بكورس اللغة االنجليزية العلم  2 
وب  ومباىئ الحاس  

أسبوع 2  2  BLS or  Airway 

management course  
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 )السنتين الرابعة والخامسة(: -المرحلة الثانية:

 . ساعًة معتمدًة تتم فيها اإلمتحانات حسب الدورة السريرية 80أسبوعًا تدرس فيها  80مدة الدراسة  
 هداف:األ

مية المهارات ومعالجة المشكالت الصحية في بنيت هذه المرحلة بصورة تكاملية على التدريب العملي وتن 
عدا فصل األطفال ( أسبوعًا 18جميع التخصصات الطبية الرئيسية وتتكون من أربعة أجزاء كل منها مدته )

يتم التدريب فيها بصورة دائرية وذلك بتبني نظام المعاودة المستمرة في الوحدة ( اسبوع 24والنساء والتوليد )
 ي جميع نشاطات الوحدة بهدف:العالجية والمشاركة ف

جراء الكشف السريرى 1 / إكتساب المهارات السريرية وذلك عن طريق أخذ التأريخ المرضى بصورة متكاملة وا 
ستخراج العالمات المرضية مع إستنتاج التشخيص التفريقى.   وا 

 لى ُطرق منعها./ وضع الخطة التشخيصية والعالجية والتأهيلية للحاالت المرضية المختلفة والتعرف ع2
 / التعرف على الوسائل المخبرية والشعاعية المختلفة لتشخيص األمراض ومتابعتها.3
 / التعرف على وسائل متابعة المرضى وأثر العالج والجراحة وكيفية معالجة المضاعفات ومنعها.4
 / اإلطالع والتمكن من معالجة الحاالت المرضية اإلسعافية بكفاءة.5
  وانب النظرية المختلفة بالحاالت المرضية الشائعة./ اإللمام بالج6

فصول تتم بصورة دائرية 4ة: تتكون من المرحلة الثاني  
أسبوع( 18)   بعالفصل السا   

رفترة المقر   رقم المقرر إسم المقرر الساعات المعتمدة 

أسابيع 3 1-07-2 طب وجراحة العيون  3   

أسابيع 3 2-07-2 الطب النفسي 3   

أسابيع 3 3-07-2 األمراض الجلدية والتناسلية 3   
أسابيع 3 4-07-2 طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة 3   
أسابيع 3 5-07-2 الطب العدلى والسموم 3   

أسابيع 3 6-07-2 الطب النووى واألورام 3   

اسبوع 18  مجموع عدد األسابيع والساعات 18 
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أسبوع( 18)    الفصل الثامن 
رفترة المقر  ةلمعتمدالساعات ا   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 18 نالممارسة السريرية فى الطب الباط 18   المجموعة األولى 
 

أسبوع( 18)    الفصل التاسع 
رفترة المقر  ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 18 الممارسة السريرية فى الجراحة  18 
)جراحة عامة  والتخدير والعناية 

(المسالك البولية والعظامالمكثفة و   

 المجموعة الثانية

 
 

أسبوع( 24)    الفصل العاشر 
رفترة المقر  ةالساعات المعتمد   رقم المقرر إسم المقرر 

أسابيع 12  الممارسة السريرية ألمراض النساء والتوليد 12 
أسابيع 12  الممارسة السريرية فى طب األطفال 12 

 
ةحلة الثانيللمر    االساعات المعتمدة 54 54  مجموع عدد األسابيع و 

 إمتحان التخرج  بكالريوس الطب والجراحة  
Clearance of all substitutes and supplementaries 
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 الشهادة الجامعية:

( بعد إكماله M.B.B.Sطالب كلية الطب يمنح درجة البكالريوس في الطب الجراحة ) -1
 المقررات والساعات المعتمدة .

من  الطب والعلوم الصحيةالناجحين بالفرق النهائية االجازة العلمية في الطالب يمنح مجلس االساتذة  -2
بتوصية تطلبات التخرج في الكلية جامعة ام درمان االسالمية لكل من يكمل المقرر ويستوفي كل م

 من مجلس الكلية.
 امعة.الج ساتذةمن تاريخ اجازتها بواسطة مجلس اتمنح الدرجات العلمية  -3
ؤون العلمية ومدير الجامعة وتوقيع الشهادات االخرى شيوقع الشهادة االصلية عميد الكلية و امين ال -4

 من عميد الكلية و امين الشؤون العلمية او من ينوب عنهما.
 
 

 ههللا وتوفيق تم بحمد

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
43 

 

 
 
 
 


