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:مقدمة  

فلل  هللام المؤسسلل  تنفيللا السي سلل ت المئيسلل  التلل  مللا يتل لل  يللت   األ واتأحلل   تيميميلل  مؤسسلل  ألى البللماما التيميميلل  مثلل ت
اليمميل  التيميميل ا البحلث اليممل ا ي مل  سي سل ت   ف والمتمثم  ويطط     سي س ت ك ف  لتنفيا المؤسس   عمي  تيتم  والايا

التيميميللل  التللل  تهللل م   هلللام  البلللماما لتوصلللي وضلللت وتوثيلللي وتفييللل  يطللل  ا وعميلللا ف نلللا  بللل  ملللا المجتملللت وتنميللل  البيئللل 
 ؛ و  بل  أا ييتمل  هلاا التوصلي  عمل  سل  احتي جل ت المجتملت المحليط ملا هلام البلماماا وملا هنل  كل ا   بل  ملاالمؤسس 

 .اع ا   ماس  تح   هام ا حتي ج ت؛ حت  يتسن  تغطيت   تم م  ف  وث ئي التوصي  المزمت اع ا ه 
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 :الدراسة عدادإ مجموعة عمل
 : الذراسحادارج  مجمىعحأوال : 

 

 عمي  الكمي       عم  أبو المج  أحم أ. /  -
   والطتبوكي  الكمي  لشئوا التيمي               لطف  ح م  أبو  هبأ. /  -
 وا ال ماس ت اليمي  والبحوثئوكي  الكمي  لش            محم  سميم ا ج بمأ. ./  -
 وو   وكي  الكمي  لشئوا البيئ  وي م  المجتمت    أنيس السي  محم أ. ./  -
  الجو ة ضم ا وح ة م يم       محم  عم  التمك /  .أ -
 م يم ممكز تطويم التيمي                                        عثم ا عب  الكمي  محم  ./  -
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 الجزء األول

 

 الفكري والمنهجً اإلطـار

 للذراسح
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 :الكمية نبذة عن: أوال

 ال ماسل  اليل   ب ايل  فل  مسمي  البك لوميوس بممحم  ل ماس ا ب أت و ا1991 ع   الكمي  افتت ح ت 
 لسلن  142 مقل  اللوزامي لمهلمام وفهل  والل  أسليوط ج مي فمع سوه ج ما ل ككمي  ت بي  1992-1993
 1995 ينل يم 2 ملا ب ايل  اللوا ي جنلوب لج ميل  وتبييت ل  أسيوط ج مي  عا الكمي  فص  وت  1976
 جنللوب ج ميلل  عللا حلل يث  الكميلل  انفصللمت وقلل  1996 فبمايللم فلل  يللميجيا  فيلل  أو  تيللميا تلل  كملل 

 . 2006 أغسطس أو  ما  اي ب سوه ج ج مي  كمي ت إح ى أصبحت و الوا ي

 جنوبلل  أسللواا مح فظلل  جنللوب حتلل  شللم   أسلليوط مح فظلل  جنللوب مللا الكميلل  ي ملل  منطهلل  وتمتلل 
 .المح فظ ت هام سك ا تي ا  ه  نسم  متييا عشمة يه مب م  وتي  
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 :لمدراسة األساسية االفتراضات: ثانيا
 :ا فتماض ت ما مجموع  عم  ال ماس  تبن 
 .المجتمت المحيطبمستوى  لمن وض وحي  كسبي   لتيمي ب والكمي  الج مي  امت ا  ما ك  ايم ا .1

 .ال ماس  نت ئا تنتفيا  ع  ف  والكمي  الج مي  ا امت  ما ك  تي وا .2

 .ال ماس  لتنفيا م مب  ك في  بشمي  موام  توافم .3

امى فل  مش مك  جميت الي مميا بك ف  المستوي ت ما أعض ء هيئ  ت ميس وميل وني   وج ل ز ا  .4
 . ل ماس تنفيا م  ج ء ب

 .ال ماس  نت ئا ك  لتنفيا ك في  م لي  موام  توافم .5

 .ال ماس ف  تنفيا  واضح  مي ييم ب تب ع ا لتزا  .6

مللللا يللللت  مللللماجيييا يلللل مجييا و   ل ماسلللل ب لملللل ى تنفيللللا ملللل  جلللل ءبلللل لتهيي  اللللل ومى  ا سللللتي ن  .7
 استش مييا  ايمييا.

 
 :الدراسة اعداد رابعا: منهجية

 التحميلللللللل " من جيلللللللل  عملللللللل  -اإلسللللللللتماتيجي  ال ماسلللللللل كجللللللللزء مللللللللا – يلللللللل التيميم الكميلللللللل  يطلللللللل  هللللللللو ت
 البيئللل  تحميلل  عملل  قلل مت   فللل  المن جيلل  هللام أهميلل  وتكملللا ا"Prospective Analysis"المسللتهبم 
 الهللللوة نهلللل ط لتح يلللل  ال ايميلللل  البيئلللل  وتحميلللل  المحتمملللل ا والت  يلللل ات الفللللم  لميمفلللل  لمكميلللل  الي مجيلللل 

 مؤيت لل  وتحهيللي الكميلل  اسللتماتيجي  لتنفيللا ا نشللط  جميللت بلليا التك ملل  احلل اث نحللو سلليي ً  ا ي والضلل
 وفهلللل ً  ا سللللتماتيجي  الهلللمامات  تيلللل ا سلللمي  بأسلللل س تملللل ن  أن للل  كملللل  ا سلللتماتيجي ا وغ ي ت لللل  المسلللتهبمي 
 اليمللل  بسلللوي  عتقت للل فللل  لمكميللل  ا سلللتماتيج  لمتيطللليط أس سلللي ً  مللل يتً  وتيتبلللم المحللل  ةا لمميللل ييم

 .الي لم  المستوى ف  الهط ع الطب  عم  المستج ات وحمك  المجتميي  التنمي  واحتي ج ت
 ويهللو " الللنظ  مللن ا"عملل  – لممسللتهب  مط ليلل  كون لل  حيللث مللا -" المسللتهبم  التحميلل " من جيلل  وتسللتن 
 مللت وعتقت لل  ميلل البيئلل  ال ايميلل  لمك منظوملل   ماسلل  عملل  قلل  م مللنظ  تفكيللم أسللموب عملل  المللن ا هللاا

واليلموج ب ليل ت اتيل ا الهلمامات ا سلتماتيجي  بنل ء عمل  اسل س عممل  مل موس  الي مجي  البيئ  منظوم 
 متيمي بواقت الكمي  ال ايم  والي مج .
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 :الدراسة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

 ءات التالية:جامعة سوهاج حسب االجرا -لكمية الطب البشرى المجتمعية الدراسةهذه تم اعداد 
 المرحمة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:

الت بيل  لفميلي  مجموعل ت اليمل  ك حل ى ب لكميل  المجتميي  ال ماس اع ا   مجموع  عم تشكي   .1
 .ي التيميم اليممي  ف  المصمح  أصح ب األطما  جميت اب لكمي  ا ستماتيج  التيطيط

 كل  و وم ومن جيتلاا االتيملي  بمف لو  ب لكميل  ممياواليل  وميل وني   الت ميس هيئ  أعض ء توعي  .5
 .المجتميي  ال ماس هام  اع ا  ف  المش مكيا ما

 
 المرحمة الثانية: تحميل الوضع الراهن:

 ت  اتب ع األلي ت والوس ئ  اليممي  لجمت البي ن ت وعم  ا حص ئي ت وتحميم   لموصلو  الل  تحميل 
والمهلممات ال ماسلي  التل   ا ك  يميل ا التيصصل ت حيلث الوضلت اللماها لكل  األقسل   اليمميل ا ملا

 تلوفيم يكفل  بمل  المبتغل ما الح لل  تمل  تحهيلي وآليل ت المت حل ا والهل مات وا مك نل تتهو  بت ميس  ا 
ا يل التيميم وأهل اف   وغ ي ت ل  الكميل  مؤيل  لتحهيلي والممكنل  الممغوبل  والييل مات التصومات ما ع  

اسل  متك ممل  لمبيئل  الي مجيل  والبيئل  ال ايميل  وفلي لمن جيل  التحميل  البيئل  وق  ت  ال  ف  اط م  م 
والت  يل ات لمكميل  لتصلمي   الفلم  و والضلي  الهلوة (ا حيث ت  تح يل  عن صلمSWOTالمب ع  )

المصللللفوف  المب عيلللل  لموضللللت الللللماها لميللللموج ب لصللللي غ  المن سللللب  لمؤيلللل  ولمسلللل ل  الكميلللل  وتح يلللل  
المتبيلل  واليطللط التنفيايلل  التزملل  لتيزيللز يلل  التيميمالسي سلل ت وا سللتماتيجي ت و  يلل التيميما هلل ا  

نهللل ط الهلللوة واسلللتغت  الفلللم  لتهويللل  نهللل ط الضلللي  وتفللل  ي الت  يللل ات والوصلللو  الللل  المسلللتوي 
الهوميل   المجنل الموضلوع  والميمنل  ملا الجلو ة ميل ييم  تحهيليالمست      اء الكميل  ممل  يضلما 

 ا الت بي  لمجن  قط ع ال ماس ت الطبي .يمي لضم ا جو ة الت
 :يةالتعميماالحتياجات المرحمة الثالثة: صياغة 

الصل  مة  بن ءا عم  نت ئا تحمي  الوضت الماهاا وم  ت  ما تبن  الكمي  لممي ييم األك  يمي  الهوميل 
مؤيل   ضلوء فل و ا عا المجنل  الهوميل  لضلم ا جلو ة التيملي ا الت بيل  لمجنل  قطل ع ال ماسل ت الطبيل 

 .ي التيميمت  تح ي  ا حتي ج ت ومس ل  الكمي ا 
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 :يةالتعميم المرحمة الرابعة: تحديد الغايات واألهداف والسياسات
لمكميلل  بنلل ء عملل  ملل  تلل  الوصللو  اليلل  مللا نتلل ئا  يلل التيميمتلل  تح يلل  السي سلل ت والغ يلل ت واألهلل ا  

 التحمي  البيئ  لتحهيي مس ل  الكمي .
 

 :لتوصيف البرنامج التعميمى التنفيذية الدراسةالمرحمة الخامسة: صياغة 
ت  وضت مجموع  ما بماما اليم  الميتمف  والت  يمكا ملا يتل ل  تحهيلي الغ يل ت واألهل ا   .1

 ي التيميم

األنشللط  التزملل  لتحهيللي كلل  هلل  ا كملل  تلل  تح يلل  مسللئولي  التنفيللاا والملل ى  تلل  تح يلل   .2
   ف  ال  ا ستف  ة ما عن صم الهوةا والفم  المت ح .الزمن  ل  ا وق  موع

 المرحمة السادسة: صياغة خطة المتابعة والتقويم:
مبنلل  عملل  مسللئولي  مت بيلل  األنشللط  ومؤشللمات األ اء وأ وات التحهللي لكلل  نشلل ط  تلل  تح يلل 

 .المجتميي  ال ماس نت ئا 
 الموارد المالية الالزمة: ميالمرحمة السابعة: تقد

يللايا فل  ا عتبلل م ميل  ت التضللي  والوسلل ئ  آ م التكمفل  الم ليلل  لكل  األنشللط تل  تهلل ي
 .لتنفيا نت ئا لم ماس التز   التموي  لتوفيمالميتمف  المستي م  
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 الراهن لمنظومة الكمية: الوضع: أوالا 
 

 نتائج تحميل الوضع الراهن: . أ
 ب ل  تتميلز الت  الهوة نه ط ما مجموع  هن   أا لمكمي  التحمي  البيئ  نت ئا أوضحت 

 أظ للمت وكللال  الكميلل ا مسلل ل  يحهللي الللاى النحللو عملل  وتفييم لل  اسللتثم مه  يمكللا والتلل   ايميلل ً  الكميلل 
 مسللل لت   تحهيلللي فللل  الكميللل  وف عميللل  كفللل ءة عمللل  تلللؤثم قللل  التللل  الضلللي  نهللل ط بيلللض التحميللل  نتللل ئا

 التحميلل  نتل ئا أوضلحت وع لميل ً  اقميميلل ً و  محميل ً  الماهنل  المتغيلمات ظلل  ا كمل  أنلا فل  يل التيميموغ ي ت  
" التن فسل  الممكلز" تل عي  فل  من ل  ا سلتف  ة يمكلا والتل  المت حل  الفلم  ملا الي يل  أم م ل  الكمي  أا

 الت  يلل ات مللا مجموعلل  هنلل   وعملل  الج نللب األيللم فلل ا يلل االتيميم وأهلل اف   غ ي ت لل  وتحهيللي لمكميلل 
 لمسللللل لت   تحهيه للللل  سلللللبي  فللللل  مي للللل  التي مللللل  كيفيللللل  تحللللل   اا الكميللللل  عمللللل  يتحلللللت  والتللللل  المحتممللللل 
 .ي التيميموغ ي ت  

 والضعف القىج نقاط
 الذراسيح المقرراخ/  التعليميح الثرامج

 نقاط الضعف نقاط القىج م

 انذساسيخ وانًقشساد انزؼهيًيخ نجشايجا رىصيف ػذو ---  .1

 انزؼهيًً انجشَبيج الهذاف انًسزهذفخ انزؼهى يخشجبد يصفىفخ يطبثقخ ػذو ---  .2

 انذساسيخ انًقشساد/انزؼهًيًيخ نهجشايج انذوسيخ نهًشاجؼخ يىثقخ اجشاءاد وجىد ػذو ---  .3

 انخبسجييٍ انًشاجؼيٍ رقبسيش يٍ االسزفبدح ػذو ---  .4

 انسُىيخ نهزقبسيش َزيجخ وانًقشساد انجشايج ورطىيش رحذيث ػذو ---  .5

 انخًس انسُىاد خالل دساسً ثشَبيج ثكم زحقيٍانًه انطالة ػذد رطىسرحذيذ يذي  ػذو ---  .6

 انًبظيه

 دساسً ثشَبيج كم فً انًخزهفخ( انًسزىيبد أو) انذساسيخ انفشق فً انُجبح َسجخ رطىس ػذو ---  .7

 انًبظيخ انخًس انسُىاد خالل

 انزؼهيًيخ انجشايج رطىيش فً انسبثقخ انًؤششاد دالالد يٍ االسزفبدح ػذو  ---  .8

 0% 100% 
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 الوصف العام لموضع الراهن:-ب

 220 :ع   أعض ء هيئ  الت ميس .1
 292  مي ون  أعض ء هيئ  الت ميس: .2

 40عم ل   ائم : -الي مميا ب لج  ز ا  امى:  .3

 120عم ل  موسمي :  -                              

 29: الي مج ف  المبيوثيا ع   .4
 1543 ):2004/2005 ال ماس  الي   ف ) الممحم  األول  طتب ع   .5

 152  ):2004/2005  ال ماس  الي   اليمي  ف  ال ماس ت طتب ممحم  .6

 واح  بمن ما: الممحم  األول  لطتب الكمي  ته م   الت  التيميمي  البماما .7

 بمن ما 83: ال ماس ت اليمي  لطتب الكمي  ته م   الت  التيميمي  البماما .8

 اثن ا: الي   الط بت اات الوح ات ع  
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 :المجتمعيةاالحتياجات  ثانيا:
 :انًجزًؼيخغشق رحذيذ االحزيبجبد 

 ثقبَىٌ رُظيى انجبيؼبديف انىظبئف صالغالع ػهً رىا 
  ًاالسزشاريجيخوأهذافهب وغبيبرهب  وسسبنزهب وسيبسبرهبسؤيخ انكهيخ االغالع ػه 
  ٍأػعبء هيئخ  -يًيخانقيبداد األكبد -انقيبداد انًؤسسيخ) انًجزًؼيخ انذساسخاسزطالع سأي انًسزفيذيٍ ي

 بص االداسي(هانج -انزذسيس/ انهيئخ انًؼبوَخ
  ٍيقبثهخ( يغ ػًيذ انكهيخ وانىكالء وسؤسبء االقسبو 7: )ػذد يخانزؼهيً انذساسخانًقبثالد يغ انًسزفيذيٍ ي 

يؼبوٌ هيئخ رذسيس( وكزنك أػعبء  30ػعى هيئخ رذسيس وػذد  25وثؼط أػعبء هيئخ انزذسيس )ػذد 

 5انؼبيهيٍ )ػذد يٍ  10أػعبء( وكزنك رى يقبثهخ كم سؤسبء االداساد وػذد 6انذاخهيخ ) خانًشاجؼنجُخ 

يخ انًطهىثخ وكبَذ انًقبثالد انزؼهيًيقبثالد( ثبنكهيخ ورًذ انًقبثالد السزطالع انشأي ػٍ اهى االحزيبجبد 

ذاقيخ فً انحذيث يغ ػذو يؼشفخ أػعبء هيئخ انزُذسيس يٍ انغشض يٍ انًُبقشبد حزً رعًٍ انهجُخ انًص

 أو اداسيخ أو غيش رنك رؼهيًيخنزحذيذ انًشكالد انًىجىدح ثبنكهيخ ارا كبَذ 
  ٍورى رصًيى ًَىرج يكىد  انًجزًؼيخ انذساسخيجًىػخ ػًم اػذاد رى اسزؼشاض يب هى يقزشح ي

ذاء انشائ انًطهىثخ ورى اسسبنهب انً اػعبء هيئخ انزذسيس ويؼبوَيهى وانؼبيهيٍ ثبنكهيخ الث ثبالحزيبجبد

 :يٍ االحزيبجبدورقييى 
 انيهب فً انزُفيز، َحزبجصفش = ال رُبست يغ خطخ انكهيخ نهزطىيش وال  

 = رُبست ثذسجخ ثسيطخ،  1 

 = رُبست ثذسجخ يزىسطخ،2

 = رُبست ثذسجخ كجيشح، 3 

 = اليًكٍ االسزغُبء ػُهب4
  رفبق ػهيهب ثُست يخزهفخ وكبَذ اكرش انًقزشحخ قذ رى اال االحزيبجبدثفحص انُزبئج انسبثقخ وجذ اٌ جًيغ

غهجبً يٍ قجم كال يٍ االداسح واػعبء هيئخ انزذسيس ويؼبوَيهى وكبَذ اجًبع ػهيهب اَهب اليًكٍ  االحزيبجبد

وثيقخ رىصيف انجشَبيج االسزغُبء ػُهب نهزطىيش كًب يهً وانزً سىف رشاػً اثُبء وظغ 

  انزؼهيًً/انًقشساد انذساسيخ.

 
 :المجتمعيح من ترنامج طالب المرحلح الجامعيح األولىخ ملخص االحتياجا

  نً:كبنزب جشَبيج انزؼهيًً نطالة انًشحهخ انجبيؼيخ األونًانًجزًؼيخ يٍ ان رى رحذيذ االحزيبجبد

تخريج أطباء قادرين عمى تمبية إحتياجات المستويات المختمفة لسوق العمل اإلقميمى بمستوى 
 بد انزبنيخ:، ويزصفىٌ ثبنىاصفتنافسى متميز

ييم  لممحف ظ  عم  الصح  الطبييي  ما يت  ته ي  المع ي  الصحي  األولي  لممشكتت الصحي   -1
 المجتميي .

 يي  بأهمي  عتق  الطبيب ب لمميض وييم  لممح فظ  عمي  . -2
 يتبت قواع  أيتقي ت الم ن . -3
 يظ م م  مات اإلتص   والم  مات الم ني  واإلكمينيكي . -4
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 يظ م م  مات السمو  واإلحتمافي  الم ني . -5
 مي  لمتيم  المستمم. -6
 مي  لإلن م ج ف  ال ماس ت اليمي  والبحث اليمم . -7
 ل يا أس سي ت اله مات اإل امي . -8

  




