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:عنوان الرسالة
Sudanese Medical Education: Perception of the Medical Educators and
Graduates from Selected Medical College (2010-2013)
ABSTRACT
The history of medical education in Sudan is both long and interesting. It began in
1924 and has passed through several different phases and stages. Various attempts
have been made to review and develop medical curricula. Research questions is
what is the Sudanese medical education stakeholder‟s understanding of the
ongoing international trends in medical education? how do the present Sudanese
medical college‟s undergraduate medical programs prepare their products for
medical practice? what barriers do key stakeholders identify and what solutions do
they propose? is there a general agreement about medical curricular content
between the medical colleges? methods of This is fulfilled through three phases,
each contributing to the aim; The First phase aimed to develop a consensus
between medical education stakeholders in Sudan about the required learning
outcomes for medical programs. The Second phase aimed to investigate the
perceptions of the graduates & some selected key medical education decision
makers about the current undergraduate medical education & seek suggestions for
successful implementation of change. The third and final phase investigated the
curricula in terms of the curricular structure, learning outcomes & delivery in three

medical schools (Khartoum‟s faculty of Medicine, Shindi‟s faculty of Medicine &
Ahfad‟s Medical School. A triangulation approach was employed in two
dimensions: The research methods included (Delphi technique rounds 1 & 2, focus
group discussions, interviews & document analysis of three medical colleges.
Research targeted groups were Deans, faculty members (basic Medical scientists
clinicians, Medical graduates (houseman-ship period year), Postgraduate years,
representatives of National bodies e.g. MOH, MOHE. The research findings is the
study demonstrated the need to integrate the role of doctors within four main
domains into medical curricula. The doctor & the patient, the doctor & practice,
the doctor & the community, the doctor & professionalism. Conclusions and
Recommendations in This schema is inspired by the work of Senge (1999) sources
of change, Lukes (1974) dimension of power and Gao et al (1999). The schema is
presented as a pyramid that is divided into three levels, the top level represents the
holistic vision of the “Sudanese future doctor”, the second level of the pyramid
represents the partners in health education and practice, the third level of the
schema is the measures and tools that facilitate the achievement of the unified
vision. Future Plans in This study is considered to be one foot forward on a long
„Needs Analysis study that can explore our country (Sudan) medical education‟s
current reality, future perspectives and the expectations of the outcomes of
Sudanese medical doctors as well as suggesting a development strategy as the
medical education literature recommends. However, the support of the SMC and
the different stake holders is essential to activate
the researchers‟
recommendations and solutions developed within this study.

ملخص الدراسة
إن تارٌخ التعلٌم الطبً فً السودن عرٌق وممتد وهام ،حٌث بدأفً العام  4291وقد مر عبر مختلف المراحل ،وكانت هناك
محاوالت عدٌدة تم القٌام بها من أجل مراجعة وتطوٌر المناهج الطبٌة ظل ازدٌاد عدد كلٌات الطب فً السودان وغٌاب
التحلٌل المتعلق بارتباط وفعالٌة البرامج ا لتعلٌمٌة الطبٌة ،هناك فجوة بٌن كلٌات الطب واألجهزة المهنٌة الصحٌة المعنٌة
بمخرجات كلٌات الطب "الخرٌجٌن" مثل وزارة الصحة .هناك جدل حول تباعد الشقة ما بٌن ما هو متوقع من خرٌجً كلٌات
ومدارس الطب الجدد وبٌن محتوى البرامج الطبٌة ،حٌث تقول بعض األدبٌات بأن البرمجة القائمة على المحتوى ،والتً تم
رفضها من قبل العدٌد من الخبراء التعلٌمٌٌن والمختصٌن ،أهمٌة الدراسة تتمثل فً مستقبل التعلٌم الطبً فً السودان
ومخرجات بعض علماء الطب السودانٌٌن ٌمكن أن ٌوفر إطار عمل للتوجهات الرامٌة لترقٌة التعلٌم الطبً والممارسة الطبٌة
بصور ة أفضل ،تلبً االحتٌاجات والتوقعات الصحٌة السودانٌة ،وكذلك مجاراة التوجهات العالمٌة فً مجال التعلٌم الطبً
والممارسة الطبٌة بصورة افضل ,تلبً االحتٌاجات والتوقعات الصحٌة السودانٌة ,وكذلك مجاراة التوجهات العالمٌة فً مجال
التعلٌم الطبً ٌ ,عتبر ذلك خطوة هامة فً سبٌل تحدٌد االحتٌاجات  ,االهداف المحددة للدراسة للتعرف على فلسفة المعنٌن
بالتعلٌم الطبً فً السودان وإداركها ،وعلى المحددات التً تعترض سبٌل التعلٌم الطبً والتوجهات العالمٌة .لتقٌٌم ما هو
متوقع من خرٌجً التعلٌم الطبً ومحتوى البرامج التعلٌمٌة الطبٌة .لتقٌٌم احتٌاجات التعلٌم الطبً السودانً والممارسة الطبٌة.
لتقٌٌم تصورات الخرٌجٌن (أطباء االمتٌاز) للمناهج واقتناع المعنٌٌن بمخرجات المناهج .لتحدٌد العوائق المحتملة التً
تعترض طرٌق التغٌٌر وتحدٌد االستراتٌجٌات المناسبة المطلوبة لتطوٌر التعلٌم الطبً ،و لتقٌٌم العالقة بٌن مختلف المعنٌن
المختارٌن وبٌن متخذي القرار فً مجال التعلٌم الطبً .نتائج البحث أوضحت الدراسة الحاجة لتكامل دور األطباء من خالل
أربعة أبعاد رئٌسٌة فً المناهج الطبٌة .الطبٌب والمرٌض .الطبٌب والممارس الطبٌب والمجتمع الطبٌب والمهنٌة .تأسٌس
وحدة مختصة بالتع لٌم الطبً فً كل كلٌة طب تعمل علً تسهٌل االدارة المركزٌة للمناهج ونشر التوعٌة بخصوص هذا الحقل
بالنسبة الساتذة الطب وتعمل علً دعم احتٌاجات الطالب خناك حاجة لتقوٌة مستوي اللغة االنجلٌزٌة بوصفها لغة التدرٌس فً
كلٌات الطب ,تشجٌع نشر الخبرات فً مجال التطوٌر والتحدٌات البارزة  ,استخدام الوسائل واالجهزة لقٌاس جودة التعلٌم
السرٌري  ,الزامٌة استخدام اجهزة الكمبٌوتر ووسائل االنترنت وزٌادة توفر الوسائل السمعٌة والمرئٌة ,

االستمرار فً

ترقٌة ومراجعة المقررات والمناهج من خالل التركٌز علً طرٌقة البرمجة القائمة علً النتائج ز تشجٌع برامج التبادل
الطالبً مع الجامعات العالمٌة  ,الخطط المستقبلٌة تعتبر هذه الدراسة خطوة اولً من طرٌق طوٌل نحو " دراسة تحلٌل
االحتٌاجات" التً ٌمكنها التعرف علً واقع التعلٌم الطبً الحالً فً بلدنا " السودان" والتصورات المستقبلٌة وتوقعات
مخرجات االطباء السودانٌٌن  ,وكذلك اقتراح استراتٌجٌة التطوٌر كما توصً بها ادبٌات التعلٌم الطبً  ,ومع ذلك كلهٌ ,ظل
دعم المجلس الطبً السودانً ومختلف المعنٌٌن بهذا الحقل ,امرا ضرورٌا وملحا من اجل تنشٌط وتفعٌل توصٌات الباحثٌن
والحلول التً تم تطوٌرها من خالل هذه الدراسة.

