مراحل التدريب بمجلس تخصص طب المجتمع

جملس ختصص طب اجملتمع من اجملالس الراسخة ومن أوائل التخصصات اليت بدأت باجمللس القومي السوداين للتخصصات الطبية
حيث مت إستيعاب أول دفعة يف العام  9116منذ إنشاء اجمللس وكان خترج أول دفعة إلختصاصي طب اجملتمع يف العام 9111
فرتة الدراسة لنيل الشهادة عبارة عن أربعة سنوات ينال بعدها الدارس درجة الدكتوراة (السريرية) يف ختصص طب اجملتمع.
المرحلة األولى  -الجلوس إلمتحان اإلختيار

 .9يتم االلتحاق باجمللس لألطباء وفقا للشروط العامة اليت يضعها اجمللس القومي و جيلس املتقدم إلمتحان اإلختيار

المرحلة الثانية  -مقرر المنهج األساسي

 .2بعد النجاح يتم إحلاق املتدرب بأحد املراكز التدريبية املعتمدة من اجمللس حلضور الفرتة الدراسية اليت تؤهله للجلوس إلمتحان
اجلزء األول.
 .3هنالك العديد من اجلامعات واملراكز اليت تقوم بتدريس ماجستري الصحة العامة وماجستري طب اجملتمع وحىت يتثىن ملنسويب
هذه الربامج اإللتحاق بالتدريب مبجلس ختصص طب اجملتمع البد من إلتزامها بتدريس املنهج املعتمد من جملس طب اجملتمع
والذي على أساسه يتم السماح للحاصلني على هذا املؤهل باجللوس إلمتحان اجلزء األول يف ختصص طب اجملتمع ملواصلة
التدريب ونيل درجة الدكتوراة يف طب اجملتمع من اجمللس القومي السوداين للتخصصات الطبية.

المرحلة الثالثة  -التدريب الحقلي

 .4بعد النجاح يف إمتحان اجلزء األول يتم توزيع املتدرب اىل مراكز التدريب لقضاء فرتة  91شهر حتت إشراف إستشاري معتمد
من اجمللس ويتم متابعة ذلك عرب كتيب العمل احلقلي (LOG BOOK).

المرحلة الرابعة – فترة المنهج المتقدم وإعداد مقترح البحث

 .5بعد إكمال فرتة التدريب احلقلي يتم احلاق املتدرب حلضور كورس املنهج املتقدم لفرتة ستة أشهر ويتطلب منه خالل هذه الفرتة
أن يقوم بإعداد وتقدمي ورقة البحث للجنة البحوث ويف حال قبوهلا يتم توزريعه على مشرف إلعداد مقرتح البحث وعرضه على
اللجنة.

المرحلة الخامسة – إجراء البحث و إعداد اإلطروحة

 .6بعد القبول النهائي ملقرتح البحث يقوم املتدرب بتكملة عمل البحث وكتابة التقرير النهائي (اإلطروحة ) وتسليم النسخة
النهائية مع خطاب من املشرف وذلك متهيدا للجلوس لالمتحان التحريري وبعد النجاح حيق له اجللوس المتحان مناقشة
األطروحة.
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جملس ختصص طب اجملتمع كغريه من اجملالس تتكون هيئته العلمية من عدد  25من اإلستشاريني يف طب اجملتمع ميثلون اجلامعات
السودانية ووزارة الصحة واخلدمات الطبية باجليش والشرطة وممثل جلمعية إختصاصي طب اجملتمع ومجيعهم من زوي اخلربة األكادميية
والعملية.
يتكون المجلس العلمي من:
 رئيس اجمللس.
 نائب رئيس اجمللس.
 مقرر اجمللس.
 رئيس جلنة البحوث.
 رئيس جلنة التدريب.
 أعضاء(.)22
هنالك تنسيق مستمر بني كل هذه اللجان ولديها إجتماع راتب شهري ملتابعة سري التدريب وتقوم اللجان املختصة بعقد إجتماعات
دورية لتسيري أنشطة التدريب.
الخريجين والمتدربين حتى تاريخه:
 بلغ عدد اخلرجيني من اجمللس القومي السوداين (-9111يونيو  )2296حىت اآلن  325إختصاصي يعملون داخل السودان
و خارج السودان .
 يبلغ عدد املتدربني حىت اآلن  241طبيب منهم  914متدرب يف مرحلة إعداد البحث و 55متدرب يف مرحلة اجللوس
إلمتحان اجلزء الثاين.
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